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ÚJ RENDEZVÉNYSOROZATUNK 
ELSŐ ELŐADÁSA

2018. április 20., péntek 18 óra Balatonakali 
Művelődési ház Petőfi u. 2.

MAG-TÁR-HÁZI találkozások.
Mindenkit szeretettel várunk 

DR. ZACHER GÁBOR
Hétköznapi toxikológia című előadására.

A rendezvény ingyenes!
Amit májusban követ a második előadás.

2018. május 18., péntek 18 óra, Balatonakali 
Művelődési ház, Petőfi u. 2.

MAG-TÁR-HÁZI találkozások.
Mindenkit szeretettel várunk 

SCHÄFFER ERZSÉBET
Állj meg, magadért című előadására

A rendezvény ingyenes!

MAG-TÁR-HÁZI TALÁLKOZÁSOK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Választás 2018.

ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

2018. április. 8.
Szavazóköri eredmények az egy 

szavazókörös településen és a kijelölt 
szavazókörben.

Balatonakali 001. számú szavazókör
VESZPRÉM 02.számú egyéni 

választókerületi szavazás

JEGYZŐKönYV
A szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok

A névjegyzékben és a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő, a szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok száma. 
Szavazóként megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok 
száma

AE FE
572  433 
75,7 %

Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok 

névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő 
átjelentkezett választópolgárok jegyzé-
kében szereplő választópolgárok száma. 
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

BOE GE
33  32 
96.97%

A szavazás eredménye
Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott 

szavazatot tartalmazó borítékok száma. 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma. Urnában lévő lebé-
lyegzett szavazólapok száma. 

Eltérés a szavazóként megjelen-
tek számától (többlet: + / hiányzó: -). 
Érvénytelen szavazólapok száma. 
Érvényes szavazólapok száma.
IE OE KE LE ME NE
32  0  433  0  8  425 

Országos listás szavazás

Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő, a szavazókörben lakcímmel 
rendelkező választópolgárok száma. 

A szavazatok száma jelöltenként
 A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott 
   érvényes
   szavazat
1.  Pillér Zsolt Márton HAZA MINDENKIÉ  2 
2.  Molnár Richárdné -  0 
3.  Bodroghalmi Gábor Alfréd CSP  6 
4.  Ságodi Zoltán LMP  0 
5.  Gulyás Lászlóné KÖSSZ  2 
6.  Csonnó Jenőné DEMOKRATA PÁRT  0 
7.  Kepli Lajos JOBBIK  129 
8.  Kocsis Erika ÉBMP  4 
9.  Csopják Tamás ÉRTÜNK ÉRTETEK  1 
10.  Felczán Erzsébet -  1 
11.  Szolga-László Szindi Márta NEMZET ÉS BÉKE  0 
12.  Deák Istvánné DK  27 
13.  Kontrát Károly FIDESZ-KDNP  245 
14.  Kiss László MOMENTUM  7 
15.  Szirbek Lászlóné OP  1 

A szavazatok száma pártlistánként
 A pártlista neve Szavazat

1.  Sportos és Egészséges Magyarországért Párt  2 
2.  Momentum Mozgalom  11 
3.  Demokratikus Koalíció  18 
4.  Szegény Emberek Magyarországért Párt  1 
5.  Közös Nevező 2018  1 
6.  Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt  0 
7.  Összefogás Párt  0 
8.  Magyar Kétfarkú Kutya Párt  7 
9.  Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt  41 
10.  Iránytű Párt  0 
11.  Magyar Igazság és Élet Pártja  1 
12.  Magyarországi Cigánypárt  0 
13.  FIDESZ Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt  232 
14.  NET párt  0 
15.  Jobbik Magyarországért Mozgalom  86 
16.  Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja  0 
17.  Magyar Munkáspárt  1 
18.  Együtt–A Korszakváltók Pártja  3 
19.  Családok Pártja  1 
20.  Lehet Más a Politika  22 
21.  Tenni Akarás Mozgalom  0 
22.  Rend és Elszámoltatás Párt  0 
23.  Kell az Összefogás Párt  2 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:  429

forrás: www.valasztas.hu

Szavazóként megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választó polgárok 
száma. Urnában lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma (az átjelent-
kezéssel leadott szavazólapok kivételé-
vel). Urnában lévő lebélyegzett szavazó-
lapok száma (az átjelentkezéssel leadott 
szavazólapok kivételével). Eltérés a sza-
vazóként megjelentek számától (többlet: 
+/ hiányzó: -). Érvénytelen szavazólapok 
száma. Érvényes szavazólapok száma

Összesen  572  433   0   433   0  4   429
Pártlistás 572  433   0   433   0  4   429

Az átjelentkezett választópolgárok 
névjegyzékében és a mozgóurnát igény-
lő választópolgárok jegyzékében szerep-
lő választópolgárok száma. 

Átjelentkezéssel szavazóként megje-
lent választópolgárok száma

BOL GL
33  32 



2018. ÁPRILIS – 3  XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AKALI HÍREK
LOMTALAnÍTÁS

Értesítjük Balatonakali település 
lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. lomtalanítást szervez 
2018. május 7-én, hétfőn.

A lomtalanítás problémamentes lebo-
nyolításának érdekében szükségünk van 
az Önök segítségére, ezért kérjük, hogy 
az összegyűjtött lom hulladékot 2018. 
május 7-én reggel 7 óráig helyezzék ki 
az ingatlan előtti közterületre, vagy az 
Önkormányzat által kijelölt helyre. A 
hatékonyabb helykihasználás érdekében 
a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek 
kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalaní-
táskor kommunális hulladékot, építés-
ből, bontásból származó anyagot (ajtó, 
ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, 
hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, 
valamint zöldhulladékot, akkumulátort 
és gyógyszereket, festékes és olajos fla-
konokat. 

Elektronikai hulladék gyűjtése 
elkülönítetten történik az alábbiak 
szerint. 

Nem a lom hulladék fogalmába tar-
tozó apróbb hulladékokat kérjük a rend-
szeres hulladékszállítás során év közben 
a hulladékgyűjtő edényekben szívesked-
jenek kihelyezni.

(A lomhulladék: az ingatlanhasználó-
tól a közszolgáltató által a lomtalanítás 
során átvett olyan háztartási hulladék, 
amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit megha-
ladja.)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a lejárt szavatosságú, hulladékká vált 
gyógyszereket a gyógyszertárakban, 
a hulladékká vált gumiabroncsokat és 
elektronikai hulladékot a kereskedőnél 
van lehetőség leadni.

2018. évben Társaságunk külön 
elektronikai hulladékgyűjtési akciót is 
szervez az önkormányzat által kijelölt 
helyszínen. 

Az elektronikai hulladékokat (hűtő-
szekrény, mosógép, kisháztartási gépek, 
számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az 
alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani 
a következő időpontig: 

Elektronikai hulladékgyűjtés helyszí-
ne, az önkormányzat gazdasági udvara a 
Strand utcai kapu felől.

Elektronikai hulladék elhelyezésének 
időpontja: 2018. május 4. 8-14 óráig, 
május 5. délelőtt  9-12 óráig.

Tájékoztatjuk, hogy tv-k és monito-
rok leadására 2018. évben nincs lehe-
tőség.

A hulladék elszállítását költségtérítés 
nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtala-
nítás napján az esetleges észrevételeiket, 
bejelentéseiket a 87/342-633-as telefon-
számon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elő kör-
nyezetünk védelmét, és tegyünk meg 
mindent környezetünk tisztaságáért!

Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Jung Csilla ügyvezető
k

A LEVÁGOTT fAÁGAKRóL 
ÉS A ZöLd huLLAdÉKRóL

Köszönet mindenkinek, aki őszi fel-
hívásunkra átadta a kertjében keletkező 
faágat, nyesedéket.

Az idén enyhe volt a tél, ezért már 
az eddig elkészített apríték elegendő a 
fűtéshez, így már nincs többre szüksé-
günk. A már kitett ágakkal is nehezen 
fogunk tudni megbirkózni, mert a köz-
munkások száma az eddigi hatról kettőre 
csökkent. 

Kérünk tehát mindenkit, állandó 
lakost és üdülőtulajdonost, kertgondozó 
vállalkozókat, hogy semmiféle faágat, 
sem egyéb nyesedéket – vegyes hulla-
dékról és zsákos szemétről nem beszélve 
– ne rakjanak ki közterületre.

A kerti hulladékot a PROBIO ZRT. 
díjmentesen átveszi a szemétszállítási 
szerződéssel rendelkezőktől, a balaton-
füredi volt hulladéklerakó helyén épült 
komposztáló üzem területén.

Érdeklődni a 87/342-633 telefonszá-
mon lehet.

Mindenféle egyéb hulladék lerakása 
pedig, legközelebb Tapolcán lehetséges 
a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.-nél. 
Cím 8300 Tapolca, Halápi u. 33, telefon: 
06 87/709-831. 

Kérünk mindenkit, segítse munkán-
kat, óvja és védje környezetünket, ne 
rakjon ki semmiféle hulladékot közte-
rületre. 

Azokat, akik felhívásunknak nem 
tesznek eleget, szankcionálni fogjuk!

Köszönöm mindenki megértő közre-
működését.

k

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
IdŐPOnTJAI

Áprilisban módosul a heti kukás sze-
métszállítás! IV. 15. és X. 15. között 
a hulladékszállítási nap szombat lesz 
településünkön.  

Szelektív szemétgyűjtés: Minden 
hónap 3. keddjén, azaz április 17-én és 
május 15-én. 

Az üveg palackok szelektív gyűjtése 
az önkormányzatnál, a Kossuth u. 43. 
sz. alatt történik, munkanapokon 7-től 
14 óráig.

Óvjuk közösen környezetünket, tart-
suk tisztán Balatonakalit!

Mészáros Géza 
faluüzemeltető

k
MIT ÉPÍThETÜnK? – 

építéshatósági engedély nélkül
Balatonakali Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete – a törvényi 
előírásoknak megfelelve – 2017. decem-
berében elfogadta településképi arcula-
ti kézikönyvét, majd ennek ajánlásával 
megalkotta 12/2017. (XII. 22) önkor-
mányzati rendeletével a településképről 
szóló rendeletét, mely Balatonakali tel-
jes közigazgatási területére vonatkozik, 
és 2018. január 1-től érvényes.

Jelen írásunkban a rendeletben fog-
lalt, ún. bejelentési eljárást ismertetjük 
részletesebben.

A bejelentési eljárás rendelete a 
312/2012 (XI. 8) kormányrendelet elő-
írásain alapszik.

A bejelentési eljárás 2013 január 1. 
óta létezik a településen. Az új helyi 
rendelet megalkotásával azonban, kissé 
átalakult.

A rendelet megalkotása és betartása, 
betartatása azért fontos, mert így biz-
tosítható a település pozitív arculata, 
rendezettsége, mely remélhetőleg mind-
annyiunk célja és érdeke.

Milyen építési tevékenységek esetén 
nem alkalmazható a bejelentési eljárás?

– ha új üdülőépületet építünk,
– ha új gazdasági épületet építünk 

(mezőgazdasági területen),
– ha új nagyobb gazdasági épületet 

építünk, (amit annak is használunk),
– ha új lakóépületet építünk,
– ha esetleg új többlakásos lakóépü-

letet építünk,
– ha szálláshelyre alkalmas új épületet 

építünk, vagy meglévő épületet alakí-
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tunk át erre a funkcióra. A helyi rendelet 
szerint milyen esetekben kell kérni a 
bejelentési eljárás lefolytatását?

– Meglévő építmény átalakítása, fel-
újítása, helyreállítása, korszerűsítése, 
homlokzatának megváltoztatása esetén.

FIGYELEM! az építési szabályok a 
tetőt is a homlokzat részének tekintik. 
Tehát ha a tetőn lévő palát, cserepet cse-
réljük le, azt is be kell jelenteni.

A településen jellemzően a kerámia-
cserép alkalmazását javasoljuk!

A tetőszerkezet bontása, új tetőszer-
kezet építése is ezentúl bejelentéssel 
végezhető!

– Meglévő építmény homlokzati nyí-
lászárójának – áthidalóját nem érintő, de 
anyaghasználatát, osztását, színét tekint-
ve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cse-
réje, valamint a homlokzat felületképzé-
sének, színének megváltoztatása esetén. 

– Új, önálló (homlokzati falhoz rög-
zített vagy szabadon álló) – 6,0 métert 
meg nem haladó magasságú – égéster-
mék elvezető kémény építése esetén.

FIGYELEM! a kémény magassága a 
kályha, vagy kandalló bekötésétől szá-
mít!

Nem engedélyezhető a településen 
az a szerelt jellegű kémény, amit nem 
burkolnak el!

– Meglévő épület homlokzatához 
illesztett előtető, védőtető, ernyőszer-
kezet építése, átalakítása, korszerűsíté-
se, bővítése, megváltoztatása esetén, ha 
ehhez az épület tartószerkezetét nem 
kell megváltoztatni, átalakítani, meg-
bontani, kicserélni, megerősíteni vagy 
újjáépíteni,

FIGYELEM! Az építési jogszabály 
az előtető, védőtető homlokzati síkból 
történő „kiállását” 1,50 m-t meghaladó 
méretben már a beépítettségbe beleszá-
molja. 

Tehát ha ilyen méretben gondolko-
dunk, számoljunk azzal, hogy az épüle-
tünk teljes alapterülete az előtető, védő-
tető méretével meg fog növekedni. Ha 
ezzel az épület beépítettsége túllépi a 
helyi szabályzatban megadott méretet, 
az előtetőt, védőtetőt vissza kell bontat-
ni. Fennmaradása nem megengedett!

– Épületben az önálló rendeltetési 
egységek számának változtatása,

MIT JELENT EZ: pl.: 
– az épületen belül egy lakásból kettő 

lesz,

– az épületen belül a lakás mellett 
önálló apartmanrészt alakítunk ki,

– az épületen belül a lakás mellett 
önálló más funkciójú részt – iroda, bolt 
stb. – alakítunk ki.

– Nettó 20,0 m2 alapterületet az építé-
si tevékenységet követően sem megha-
ladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó rendeltetésű épület építése, 
bővítése esetén,

FIGYELEM! Ennek az épületnek az 
építése is beépítettség növekedést okoz 
az ingatlanunkon!

– Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m 
gerincmagasságot az építési tevékeny-
séget követően sem meghaladó mére-
tű, nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, átalakítása, felújítása, 
bővítése esetén,

FIGYELEM! Ide tartozik pl. a garázs 
építése is! De vigyázzunk ez is beépített-
ség-növekedést okoz!

– Saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés, önálló reklámtartó építmény 
építése, meglévő bővítése vagy megvál-
toztatása esetén,

FIGYELEM! A berendezés – reklám – 
nagysága szabályozott, és nem mindegy, 
hogy a település melyik részén kívánjuk 
elhelyezni! Tessék egyeztetést kérni!

– Sírbolt, urnasírbolt építése, bővíté-
se, melynek mérete az építési tevékeny-
ség után sem haladja meg a nettó 50 m2 
alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

– Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel 
építése, illetve elhelyezése esetén, ha 
annak a talapzatával együtt mért magas-
sága nem haladja meg a 6,0 métert,

– Emlékfal építése esetén, ameny-
nyiben annak talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

– Legfeljebb 180 napig fennálló ren-
dezvényeket kiszolgáló színpad, színpa-
di tető, lelátó, mutatványos, szórakozta-
tó, vendéglátó, kereskedelmi, valamint 
előadás tartására szolgáló építmény, 
kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó épít-
mény, levegővel felfújt vagy feszített 
fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes 
fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű 
tartózkodására alkalmas állvány jellegű 
építmény

– Növénytermesztésre szolgáló üveg-
ház vagy fóliasátor építése, bővítése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerűsítése, megváltozta- 
tása,

FIGYELEM! Ez érvényes a belterület-
re és külterületre egyaránt!

– A 6,0 m, vagy annál kisebb magas-
ságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb 
térfogatú ömlesztettanyag tároló, nem 
veszélyes folyadékok tárolója, nem 
veszélyes anyagot tartalmazó, nyomás-
tartó edénynek nem minősülő, föld felet-
ti tartály, tároló elhelyezéséhez szüksé-
ges építmény építése, meglévő építmény 
bővítése esetén,

– Közterületi kerítés, valamint köz-
területről látható tereplépcső, kerti épít-
mény építése, meglévő átalakítása, bőví-
tése esetén,

TEHÁT: Az utcával határos kerítésről 
van szó! A kerítés helyének egyeztetése 
minden képen szükséges, mert a nem 
szabályos helyre épített kerítést el kell 
bontani, még akkor is, ha a régi kerítés 
helyére építik! Lehet hogy oda már nem 
lehet!

– Vendéglátóipari létesítményhez 
kapcsolódó közterületről látható terasz 
létesítése esetén.

– Napenergia kollektor, szellőző-, 
illetve klímaberendezés, áru- és pénz-
automata, építmény közterületről látható 
felületén való elhelyezése esetén.

– Építménynek minősülő szelektív és 
háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, 
árnyékoló közterületről látható területen 
történő elhelyezése esetén.

– Utas váró fülke.
– Kilátó építése, amelynek a terep-

csatlakozástól mért legfelső pontja az 
5,0 m-t nem haladja meg.

– Közterületen filmforgatáshoz kap-
csolódó építmény építése.

Hogyan kell a bejelentést megtenni?
Javasolt előzetesen az építési tevé-

kenységgel kapcsolatban a főépítésszel 
egyeztetni. Nem mindegy hogy hova 
építünk a telken!

A bejelentőlap elektronikusan meg-
található a település honlapján, vagy 
papíralapon a hivatal emeleti hirdető 
tábláján lévő tárolóból elvihető.

Értelem szerinti kitöltés után, a lapon 
felsorolt mellékletekkel együtt le kell 
adni a polgármester úrnak.

A polgármester úr, a főépítész szakmai 
véleményét figyelembe véve a kérelme-
zett építési tevékenységet határozatban 
feltétel meghatározásával, vagy anélkül 
tudomásul veszi vagy megtiltja az épí-
tési tevékenységet, vagy a rendeltetés 
változtatást. A polgármester megtiltja a 
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bejelentett építési tevékenységet, illetve 
a saját vállalkozást népszerűsítő beren-
dezés elhelyezését vagy rendeltetés vál-
toztatás megkezdését ha

– nem felel meg az a rendeletben elő-
írt követelményeknek,

– a tervezett építési tevékenység, a 
hirdető berendezés, saját vállalkozást 
népszerűsítő berendezés, felület, nem 
illeszkedik a településképbe,

– a tervezett rendeltetés változás nem 
illeszkedik a szomszédos és a környező 
beépítés sajátosságaihoz; ha a bejelentés 
és az ahhoz csatolt dokumentáció nem 
igazolja, hogy az új rendeltetés a környe-
ző ingatlanok, valamint a határoló köz-
területek rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát indokolatlan mértékben nem 
zavarja, illetve nem korlátozza.

Mikor lehet megkezdeni a bejelentés-
sel kérelmezett építést?

– ha ahhoz más hatósági engedély 
nem szükséges,

– ha a polgármester a bejelentést 
tudomásul veszi,

– ha a polgármester a tevékenység 
végzését a bejelentést követő 15 napon 
belül nem bírálja el.

Ha további kérdései vannak az eljá-
rással kapcsolatban kérjen segítséget! A 
főépítész elérhetősége foepitesz@bala-
tonakali.hu, illetve minden csütörtökön 
9-12 óra között a hivatalban.

Kéri Katalin települési főépítész
k

BALATOnAKALI 
STRAnd MunKA AJÁnLAT!

Munkavállalókat keresünk a 
Balatonakali strandra 2018. 06. 15.–
2018. 09. 02-ig az alábbi munkakörök-
ben:

– csúszda üzemeltető: 18 év feletti 
munkavállaló, 8-9 órás munkaidő,

– napágy-napernyő kölcsönző: első-
sorban jó fizikummal rendelkező fiatal-

emberek személyében, jellemzően dél-
utáni, kora esti munkavégzéssel,

– közterület felügyelő: 18 év feletti 
munkavállaló. 

Érdeklődni: Kovács Ágnes strand-
gondnoknál. Tel.: 06-20/282-6330, baka-
listrandgondnok@gmail.com

k
PÁLYÁZATI hÍREK

1. Az Éltető Balaton-felvidéken
A helyi Leader csoport az Éltető 

Balaton-felvidékért Egyesület 4 témában 
jelentetett meg pályázati felhívásokat erre 
a pályázati ciklusra. Önkormányzatunk 3 
felhívásra adott be pályázati projektet.

1. Együttműködésekkel kiegészülő ter- 
melés, szolgáltatás, illetve kínálatfejlesz- 
tési, -bővítési fejlesztések, tevékenysé-
gek támogatása felhívás keretében turisz-
tikai kínálat színvonalának és összehan-
golásának erősítése témában az alábbi 
projektjavaslattal:

„Balatonakali Szabadtéri Színpad, 
Templomok tere turisztikai fejleszté-
se”

Nézőtér bővítésre, mellékhelyisé-
gek számának növelésére nyújtottuk be 
támogatási igényünket a nagyszínpadra 
vonatkozóan. Jóllehet a néhány évvel 
korábbi felújítás során akadálymentes, 
valamint női és férfi mosdók korszerű-
sítésére került sor, ezek nem tudják a 
nagy tömeget, 600-900 fő, kiszolgálni. 
Emellett magát a parkot, a levendulást is 
csinosítjuk. 

Az elnyerhető támogatás összege: 
bruttó 3.000.000 Ft. A projekt teljes 
költsége: 4.213.050 Ft.

2. Együttműködéseket segítő rendez-
vények támogatása.

E projekt keretében a tavasszal útjára 
induló MAG-TÁR-HÁZ-i estek 2018. 
őszi–2019. tavaszi eseményeire pályá-
zunk. 

A projekt összköltsége: 500.000 Ft. A 

pályázat kapcsán elnyerhető támogatás 
max. bruttó 500.000 Ft, 100%-os támo-
gatottsági intenzitás mellett.

3. Társadalmi aktivitást és a helyi 
identitást erősítő közösségi terek, ifjú-
sági, közösségi és vidékfejlesztési 
bázispontok kialakítása, fejlesztése, és 
infrastrukturális hátterének bővítése fel-
hívás keretében Generációk és civilek 
Mag-Tár-Házban ifjúsági, közösségi 
bázispont kialakítására pályázunk. A 
támogatás mértéke: 90%. A támogatás 
összege: max. 3.000.000 Ft. Teljes költ-
ségvetésünk 3.520.000 Ft.

Projektünk elsősorban eszközbeszer-
zést tartalmaz, irodai és konferencia 
előadói termi bútorok révén (konferen-
ciaszékek, rendezvényasztalok). Kis 
kapacitású, helyi hangtechnika biztosítá-
sa a MAG-TÁR-HÁZ-ba rendezvények-
hez. A projektben számos rendezvény is 
szerepel.

Reméljük, hogy egy éven belül hírt 
adhatunk a pályázati kérelmek (sikeres) 
kimeneteléről.

JuBILÁLó 
TESTVÉREK-KÉZfOGÁS

Még 2017. decemberében önkor-
mányzatunk pályázatot nyújtott be az 
idei kerek évfordulós testvér települé-
si ünneplés céljából. Balatonakali és 
Kövend között 2008-ban köttetetett szer-
ződés ebben a témában, így idén 10 éves 
ez az együttműködés. 

A pályázat több, mint félmillió forint 
erejéig támogatja egy augusztus végi 
balatonakali lakosok általi kövendi láto-
gatás költségeit. 

A támogatás elsősorban az utazás költ-
ségeire fordítható. Önkormányzatunk és 
az Erdélyi Kör megkezdte az utazás 
szervezését augusztus 24-26. közötti 
időszakra. 

huMÁn SZOLGÁLTATÁSOK fEJLESZTÉSE 
TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEn TIhAnY TÉRSÉGBEn

AKTuÁLIS hÍREK – 
öSZTöndÍJ PÁLYÁZAT

Balatonakali Község Önkormányzat 
ösztöndíjpályázatára helyi fiatalok támo-
gatása céljából számos pályázat érke-
zett be. Ezek elbírálása, a támogatási 
rendszer kialakítása folyamatban van. 
Hamarosan értesítést kapnak a támoga-
tottak. Az ösztöndíj megpályázására még 
3 alkalommal, 3 félév erejéig lesz majd 

lehetőség.  Várhatóan a pályázati fel-
tételek is módosulnak, így még többen 
számíthatnak dotációra, anyagi segít-
ségre tanulmányaikhoz. Addig is előny 
szerzéséhez szívesen várjuk közösségi 
rendezvényeinken a segítő kezeket – 
nem csupán közösségi szolgálat teljesí-
tése erejéig.

BESZERZÉSEK
Várhatóan a tavasz folyamán a pro-

jekt keretében beszerzésre kerülnek lap-
topok, számítógépek a humán szolgálta-
tások segítésére. 

Ezen felül egy mobil, a projekt ren-
dezvényeire használható projektor és 
vetítővászon is önkormányzatunk tulaj-
donába kerül. 

A programban jelenleg a közbeszer-
zés folyik, ezután valósulhatnak meg 
ezek a vásárlások.
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 Közalapítványunk a fiatalok és idő-
sebbek számára szeptemberben kirándu-
lást szervez Szentendrére. 

A kirándulás célközönsége egy hét-
végét tölthet el a közös kiránduláson, 
mely során természetesen a környéken 

további látnivalókat is felkeresnek majd. 
(Dunakanyar) 

A kirándulás költségeit pályázatból 
finanszírozza a szervező. (Útiköltség, 
szállás, étkezés.).

A programot a későbbiekben részlete-

sen is megismerhetik majd újságunkon, 
honlapunkon keresztül.

Érdeklődés, előzetes kirándulási szán-
dékjelzés: programbalatonakali@gmail.
com,  06-87-444-255-7-es mellék.

LEVEnduLA hÍRCSOKOR
A BALATOnAKALI 

IdŐSEK BIZTOnSÁGÁÉRT
A település körzeti megbízottja bűn-

megelőzési előadást tartott a helyi nyug-
díjasklubban.

 2018. március 19-én 17 órakor láto-
gatott el a helyi nyugdíjasklubba.

Gerencsér Péter címzetes rendőr 
főtörzszászlós 2018. március 19-én 17 
órától tartott prevenciós előadást a meg-
jelent nyugdíjasok részére. Tájékoztatója 
során hasznos vagyonvédelmi és bűn-

megelőzési tanácsokkal látta el az időse-
ket annak érdekében, hogy ne váljanak 
áldozattá.

Kiemelte az idegenekkel szemben 
szükséges óvatosság jelentőségét, továb-
bá kérte, hogy ne engedjenek be ottho-
naikba ismeretleneket, házalókat, illet-
ve bármely hatóság vagy szolgáltató 
munkatársaitól, minden esetben kérjenek 
igazolványt. 

Az árubemutatók kapcsán beszélt a 
vásárlástól való elállási jogról, valamint 

elmondta, mindenki csak olyan szerző-
dést írjon alá, melynek tartalmát és jogi 
következményeit megértette és tudomá-
sul vette. 

Az internet és a bankkártya adatok 
felhasználásával elkövetett jogsértések 
kapcsán a személyes adatok védelmére 
és biztonságos kezelésére is rávilágí-
tott.

Az előadást követően a szépkorúak 
az áldozattá válás megelőzését segítő, 
prevenciós kiadványokat kaptak.

KIRÁnduLÁS – EGYÜTT AKALI!

Adózzon civiljeinknek!
Május a személyi jövedelemadó 

bevallásának a határideje. A jelenlegi 
adózásban adónk 1%-áról rendelkez-
hetünk, így ezt az összeget egy civil 
szerveződés kapja meg, amelyből mű-
ködését, céljait finanszírozhatja. Szer-

vezeteink, melyek számítanak a támo-
gatásra:
Balatonakaliért Támogatási Közala-
pítvány 
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 
Számlaszám: 11748069-20017455 
Adószám: 18921124-1-19

Balatonakaliért Erdélyi Kör Egyesület 
8243 Balatonakali, Kossuth L.u. 47. 
Szsz.: 12083002-00154689-00100008 
Adószám: 19381655-1-19.

Kérjük, a támogatandó szervezet 
adatait tüntessék fel a megfelelő nyom-
tatványon!

AKALI BOR nAPJA MAnduLAVIRÁGZÁSKOR
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Április 
20., péntek Találkozás Zacher Gábor-

ral, a Művelődési Házban.
21., szombat Múltunk forrásai – sző-

lőhegyi túra. Gyülekező 14 órakor az 
óvodánál a túra várható időtartama 2-3 
óra. A túrát vezeti: Törő Balázs.

A Fenye- és Les-hegyi értékeink-
ről szóló előadáshoz kapcsolódó túra, 
melynek keretében a helyszínen tekint-
jük meg rejtett értékeinket, megláto-
gatva pinceromokat, benézve eldugott 
présházakba, ott, ahol már a rómaiak is 
szőlőt műveltek…

Várunk mindenkit szeretettel!
Balatonakali Községi Könyvtár

2018. április 29., vasárnap
BICIKLIVEL A HALOM-HEGYRE
Túrázzunk együtt a nemrég megújult, 

Akalira is remek kilátást nyújtó Halom-
hegyi kilátóhoz!

A bátrabbak tartsanak velünk kerék-
párral (vagy futva, gördeszkával, görko-
rizva), de lehetőség van igénybe venni a 
település kisbuszát is.

A hegytetőn a páratlan panoráma mel-
lett besétálhatunk a hajdani tűzhányó 
gyomrába, és szalonnasütéssel is készü-
lünk.

Biciklis indulás 14:00 órakor, kisbu-
szos indulások 14:30-tól az óvodától.

Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány
30., hétfő Májusfa állítás a Féknél. 

Május
18., péntek Találkozás Schäffer 

Erzsébettel, a Művelődési Házban.

19., szombat Pünkösd előtti szomszé-
dolás a strandon

26., szombat Májusfa kitáncolás a 
Fék Üzletháznál.

nYÁRI nAPKöZIS 
GYERMEKTÁBORAINK

Balatonakali Önkormányzata az aláb-
bi időpontokban szervez napközis tábo-
rokat gyermekek, fiatalok részére:

Július 2-6., hétfő-péntek Mozogj! 
– Napközis tábor sok mozgással, foci-
val, trambulinnal, sétával. Helyszín: 
Művelődési Ház, sportlétesítmények.

Július 9-13., hétfő-péntek Kis 
HO-HO-HO tábor – a helyi horgászegye-

sület szakmai segítségével horgászattal, 
a horgászat iránt nem érdeklődőknek 
egyéb szabadidős programokkal. A hor-
gásztáborba jelentkezőknek szükséges 
érvényes engedély!

Július 23-29., hétfő-vasárnap HA- 
LIHÓ bentlakásos horgásztábor a helyi 
horgászegyesület szervezésében, önkor-
mányzatunk támogatásával a Róna Kft. 
gyermeküdülőjében. Bővebb informá-
ció: 06-70/557-1535.

Augusztus 6-10., hétfő-péntek 
Szabadidős napközis tábor – helyszín: 
Művelődési Ház (tematika szervezés 
alatt – vízi sportág választóval).

Augusztus 13-17., hétfő-péntek 
Szabadidős napközis tábor – helyszín: 
Művelődési Ház (a tematika szervezés 
alatt).

A napközis tábor a helyi gyermekek 

részére (a dolgozó szüleik megsegíté-
sére) reggel 8 órától 16 óráig biztosít 
felügyeletet, programokat, háromszori 
étkezést.

További info, jelentkezés: programba-
latonakali@gmail.com; 06-87-444-255-
7-es mellék.

nYÁRI ELŐZETES – 
MAnduLAhÉJBAn

Június 2., szombat Futóverseny
23., szombat első hajó  fogadása, sze-

zonnyitó,  Szent Iván éj 
29. (július 9-ig) Borhét a Fék 

Üzletháznál
30., szombat Kiállítás megnyitók

Július
7., szombat Alma koncert(Hetedhét 

Mesefesztivál)
9., hétfő Megemlékezés az Ősökről
28. Strandkoncert – Malek Andrea

Augusztus
Augusztus 10., péntek Pannon 

Várszínház: Padlás c. előadása a szabad-
téri színpadon (Balatonakali Bor és Zene 
Fesztivál)

17., péntek Zsíroskenyér party a 
Hello Kidsparty zenekarral a Művelődési 
Ház udvarán (Balatonakali Bor és Zene 
Fesztivál)

18., szombat Budapest Bár koncert a 
szabadtéri színpadon (Balatonakali Bor 
és Zene Fesztivál)

19., vasárnap Marót Viki és a Nova 
Kultúr zenekar koncertje a szabadtéri 
színpadon (Balatonakali Bor és Zene 
Fesztivál – Akali Együtt! pályázat)

20., hétfő Augusztus 20-i ünnepség, 
tűzgyújtás.

PROGRAMSOROLó
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A 2018. bajnokság tavaszi szezon-
jának indulását az időjárás jelentősen 
befolyásolta.

Februárban csak egy mérkőzést 
tudtunk lejátszani, az ősszel elmaradt 
Balatonakali SE – Révfülöp SE találko-
zót, melyet 5:0 arányban megnyert a csa-
pat. A többi három mérkőzést a hóhely-
zet miatt, a VLSZ Versenybizottsága 
különböző időpontokra osztotta be.

Az első hazai mérkőzést március 
17-én tudtuk lejátszani, mely ünnepélyes 
keretek között zajlott le.

Kontrát Károly államtitkár, országy-
gyűlési képviselő, Horváth Ernő MLSZ 
Veszprém megyei képviselő és Koncz 
Imre polgármester, a helyi képviselők, 
sportbarátok felavatták az új sportöltö-
zőt, melyet a csapat birtokba is vett.

A Balatonakali Sportegyesület szeret-
né megköszönni mindenkinek az áldo-
zatos és kitartó munkáját, támogatását, 
segítségét, amit végzett, hogy ez az 
épület megvalósulhatott.  

A Balatonakali Sportegyesület hírei

Tavaszi mérkőzések (március, április, május):
2018. március 17. 15.00 óra Balatonakali SE  – Nemesgulács  8:1
2018. március 24. 15.00 óra DÖME SE  – Balatonakali SE  1:7
2018. március 30. 16.00 óra Révfülöp SE  – Balatonakali SE  2:4
2018. március 31. 16.00 óra Balatonakali SE  – Zánka SC  11:0
2018. április 07. 16.30 óra Szigliget BSE  – Balatonakali SE  2:8
2018. április 14. 16.30 óra Balatonakali SE  – Monostorapáti
2018. április 22. 10.00 óra Nemesvita  – Balatonakali SE
2018. április 28. 17.00 óra Balatonakali SE  – Balatonszepezd ÖKSC
2018. május 01. 17.00 óra Balatonakali SE  – Tapolcai ÖFC
2018. május 05. 17.00 óra Diszeli SE  – Balatonakali SE
2018. május 12. 17.00 óra Balatonakali SE  – Káptalantóti LKE
2018. május 19. 17,00 óra Balatonederics SC  – Balatonakali SE
2018. május 03. 17,00 óra Balatonakali SE  – ASSMONT-Zalahalápi SE
Minden szurkolót szeretettel várunk! Hajrá Akali!                                                                                                 Tóth Gyula

hÚSVÉTI JÁTSZóhÁZ
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Az idei esztendő a szervezet számára 
a 40 éves jubileum keretében zajlik. 
Első rendezvényükre, a szezonnyitó hor-
gásztalálkozóra április 7-én került sor. 
A találkozóan 27 résztvevő horgászott 
3 kategóriában, az alábbi eredmények 
születtek:

Senior:
I. Blázsi József 3380 g, II. Eczet 

István 760 g, III. Bodó József 670 g.

felnőtt:
I. Hosszú Gyula 5350 g, II. Szigeti 

Szabolcs 4295 g, III. Horváth József 
4180 g.

utánpótlás:
I. Szabó Péter Bendegúz 3985 g, II. 

Tóth Levente 655 g. 

Csapatverseny:
I. Balástya Alkotmány Egyesület 

5665 g, II. Balatonakali és Vidéke 
Sporthorgász Egyesület 5320 g.

Tavaszi horgászprogramok
Május 19., szombat – Gyermek 

és ifjúsági horgászverseny (Balaton-
szepezd Központi Strand) – ide helyi 
gyermek és ifjúsági horgászokat is vár-
ják!

Május 26., szombat – A balatonaka-
li strandon a BBHSZ szervezésében a 
tagegyesületek tagjainak FEEDER 
KUPA kerül megrendezésre.

Tisztelt Horgásztársak, Támoga-
tók! 

Kérjük, adója 1%-val 2018-ban is 
támogassa a Balatonakali és Vidéke 
S. H. E.-t. 

Adószám:19901370-1-19

Köszönjük!

40 éves a horgászegyesület

KÖNYVTÁR
Vetített képes úti beszámoló előadást láthattunk Tóth 

Dávid és barátainak 2017. novemberében tett grúziai 
kirándulásáról. A vicces történetekkel tüzdelt beszá-
moló  nagyon jól érzékeltette az utazás hangulatát, és 
hogy az élmény még teljesebb legyen csacsát, grúz 
törkölypálinka, valamint hacsapurit, töltött kenyérfé-
leség, is kóstolhattunk. A gyönyörű természeti adott-
ságokkal rendelkező országról érdekes fényképeket 
láthattunk, néha szinte száz éveket visszalépve az idő-
ben. Ezt alátámasztotta a rövid történelmi összefoglaló 
a jelentősebb királyokról, mint építő Dávid, valamint 
Tamara királynő. Dávid megismertette a hallgatókat a 
grúz borászati kultúra legfontosabb elemeivel is, majd 
a beszámolót követő kötetlen beszélgetés keretében 
tanácsokat is adott a grúziai utazást fontolgató jelen-
lévőknek.



Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről.  F. k.: Dr. Szabó Sándor. 
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30, 
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255.

Kéri Katalin települési főépítész: 
csütörtök 9.00-12.00-ig. Február hónapban 

a főépítészi fogadónap szerdánként lesz.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es 

telefonszámon vagy a
 foepitesz@balatonakali.hu email címen.

PROBIO BALATONFÜREDI 
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.

8230  Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő: 12:00-16:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: 15:00-
19:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 10:00-14:00,
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–
18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gerencsér Péter 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31.  

Tel.: 87/444-260, 444-382

PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 
NYITVATARTÁSA
H-Sz: 6-19, V: 6-14. 

 
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-P: 10-21. Sz: 8-21. V: 8-21. 

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 

vasárnap: 6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban: Minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: Minden 2. és 4. vasárnap 14 órakor. Április 22. 14 
órakor. Május 13., 20., 27. 14 órakor.
Református istentisztelet: minden harmadik vasárnap 15,30 órakor. 

Halálozás:
Búcsúzunk Molnár Istvántól, Tóth Páltól és Szendrődi Lászlótól. 

Nyugodjanak békében.

ÜNNEPELTÜNK


