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Vasárnap, szeptember 8-án délután műtermem rendezgetése 
közben kaptam egy telefont. Mészáros Editke, a Magtár 
munkatársa hívott, hogy megossza örömét velem. „Képzeld, 
csak úgy jönnek, jönnek a látogatók, csoportokban, családosan, 
busszal, gyalog, kocsival, fiatalok, idősek egyaránt, megnézni 
a kiállítást, pedig még csak délután öt óra van. Hát nem 
hihetetlenül csodálatos?” Köszönöm, - de igen csodálatos, 
mormoltam magamban. Már a 28. nap délutánján van nyitva a 
kiállítás, a nyaralók is elmentek, eddig is napi 30-50 látogatója 
volt, nem beszélve a megnyitó közel 400 fős közönségéről. 
Azután belegondoltam az elmúlt három hónap szervező 
munkájába. Lepergett előttem minden bánat és öröm, mert 
volt bőven mindkettőből. Hogy mégis volt értelme ennyi erőt, 
energiát belefektetni – volt értelme a sok önzetlen kollégát, 
barátot, családtagot, civil szervezetet összefogni, együtt 
dolgozni, alkotni velük. A sajtó is felkapta a hírt, a Dunántúltól 
a fővárosig, sőt határainkon túl is beszélnek, írnak róla, hogy 
harminc év után egy kis város képes volt megrendezni 
ekkora képzőművészeti seregszemlét. Érdemes volt, mert 
Balatonalmádi, a városunk a figyelem központjába került. 

„Az Új Dunántúli Tárlat nem csak földrajzi tájegységben, 
hanem a magyar kulturális életben is kuriózum.”

„Balatonalmádi, a mostani regionális tárlattal 
visszavonhatatlanul a Balaton és a Dunántúl képzőművészeti 
központja lett.” 

Köszönet mindenkinek az együttgondolkodásért, segítségért. 
Úgy érzem, tartalmas, szép nyarat zárhatunk. A város érdekében 
való összefogás eredményre, sikerre vezet, bizonyság erre ez a 
tárlat is.

Veszeli Lajos
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Ingyenes játszóház Almádiban 
Szeptembertől újra vár kicsiket és nagyokat a Balaton Játékpont, 

a Pannónia földszintjén található több mint 300 m2 alapterületű 
interaktív játéktér. Az Almádiért Közalapítvány által működtetett 
játszóház a helyi és az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérőik-
nek és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált szabadidő-eltöltési 
lehetőséget. 

A Balaton Játékpont részként megismerhetik a gyerekek a 
HUNGARIKUM KINCSESTÁRat, amely egy interaktív játék a 
Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő 
értékekről. Kicsik és nagyok kalandozhatnak nemzeti parkjainkban, 
ismerkedhetnek a solymászattal, a mohácsi busómaszkokkal, meg-
tölthetik a képzeletbeli kosarat a legismertebb hungarikumokkal.

A Balaton Játékpontban legfontosabb játékeleme a JÁTÉKOS 
BALATON, amely egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz 

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról 

számolt be a testületnek, hogy a július augusztusi hónapot a 
dinamika jellemezte. Nagyon sok vendég érkezett az illetékességi 
területre, voltak esetek, mikor forgalomterelésre volt szükség a 
71-es számú főúton. A baleseti helyzet javult a tavalyi év azonos 
időszakához képest. Bűnügyi helyzet az illetékességi területen 
színes palettát mutat, vagyon elleni bűncselekmények, strandi 
lopások, gépkocsi feltörések, de egyik sem haladja meg a tavalyi 
számokat. Az itt tartózkodó vendégek száma augusztus 20. után 
jelentős mértékben csökkent. A kapitányság munkatársai mindent 
megtettek, hogy az itt lakók és a nyaraló vendégek biztonságban 
érezzék magukat. Sikeres nyarat zártak.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetésének 2019. 
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. A grémium az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 4/2019. (II.28.) sz. 
Önkormányzati rendeletével fogadta el (központi, irányító szervi 
támogatás nélkül 4 273 611 913 Ft összeggel). Az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének módosított előirányzata 5 429 534 
882 Ft. A jelentős előirányzat növekedés a 2018. évi maradvány 
felosztásából, a pályázati támogatásokból és a központi 
intézkedések realizálásából származik. A költségvetési előirányzatok 
terhére a pénzforgalmi bevétel 1 344 328 007 Ft (múlt év azonos 
időszakaszában ez 1 154 553 364 Ft) volt, mely a módosított 
előirányzathoz képest 42,6 %-os (múlt évben 43,9 %) teljesítést 
mutat. Az önkormányzati működési célú költségvetési támogatása 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának szep-
temberi hír- és információs csokrát olvashatják a következő ol-
dalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hite-
lesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati
hivatal munkájáról.
A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett
fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk infor-
mációkat.
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
ebben az esztendőben is szükségünk van (és lesz!) az Önök 
visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester,  dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei a 740 561 705 Ft összegű (előző évben 704 597 565 Ft) módosított 
előirányzattal szemben 401 543 731 Ft összeggel (előző évben 371 
338 009 Ft) 54,2 %-on teljesült. Az önkormányzati felhalmozási 
célú költségvetési támogatása 400 000 000 Ft összegű bevétellel 
realizálódott (előző évben 224 525 556 Ft volt). Felhalmozási 
célú támogatásként realizálódott az 1215/2019. (IV.18.) Korm. 
határozat alapján a Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának 
befejező munkálatainak támogatása. Az egyéb működési célú 
támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz 
képest átlagosan 36,7 %-os (előző évben 26,2 %-os volt).  Az egyéb 
felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett előirányzathoz 
képest alacsony, 26,8 %-kal teljesültek. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 44,2 %-os (múlt évben 
51,3 %) teljesítést mutatnak. Az önkormányzat közhatalmi 
bevételein belül a vagyoni típusú adók – az építmény és a telekadó 
- teljesülése 48,2 % (előző évben 53,9 % volt). A költségvetési év 
I. félévében befolyt építmény és telekadó bevétel összege (171 129 
027 Ft) magasabb, mint az előző év azonos időszakában befolyt adó 
bevétel (168 243 381 Ft). A két adónem esetében az előző évhez 
képest összesen 43 000 000 Ft-tal több bevétel került tervezésre.  A 
termékek és szolgáltatások adói közé sorolt gépjárműadó (az összes 
befizetett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot) 34 000 000 
Ft (előző évi tervezetthez képest 1 000 000 Ft-tal több) összegű 
előirányzatából 50,3 %-kal teljesült az I. félévben (tavaly ez a 
teljesülés 58,4  %-os volt). Az iparűzési adó bevétel teljesülése 44,9 
%-os (múlt évben 55,4 %-os volt). Tapasztalati adatok alapján 
elmondható, hogy az iparűzési adó nagyobb hányada mindig az év 
második felében realizálódik.  Az idegenforgalmi adóbevétel nagy 
része a nyári szezonban realizálódik, ezért e bevétel június 30-án 
csupán 19,2 %-os (múlt évben 21,6 %-os) teljesítést mutat. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a 
módosított előirányzathoz képest átlagosan 36,7 %-os (előző évben 
26,2 %-os volt). A tervezett bevételek közül a közfoglalkoztatás 
támogatás, az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás 
és az Almádi Magocskák Óvoda támogatása az időarányosnál 
alacsonyabb szinten teljesült, illetve az önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó támogatás teljesülése a III. negyedévben 
várható.

A működési bevételek 37,7%-kal (múlt évben 38,7  %) 
teljesültek 2019. június 30-ig. Az előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétel teljesítése felhalmozási, működési és finanszírozási 
célra összesen 1 493 695 839 Ft (előző évben 2 490 562 886 Ft 
volt). A 2019. évi finanszírozási bevételek között az értékpapírok 
bevételei között 780 000  000 Ft bevétel az eredeti előirányzatok 
között tervezésre került, mellyel szemben bevétel nem realizálódott, 
mivel az Önkormányzat likviditási helyzete nem igényelte az 
állampapírok visszaváltását, értékesítését ez idáig. 

Az Önkormányzat egészénél a működési célú kiadási 
előirányzatok 35,9 %-kal teljesültek (2018. évben 35,5 %). A 
személyi kiadások az önkormányzat egészére vonatkozóan átlagosan 
39,7 %-kal teljesültek. A beruházásoknál a 1 997 455 111 Ft-os 
módosított előirányzattal szemben a teljesítés 281 391 842 Ft, 
amely 14,1 %-os (előző évben 7,4 %-os) teljesítésnek felel meg. A 
felújítási kiadásoknál a 873 825 218 Ft módosított előirányzattal 
szemben a teljesült kiadások összege 12 026 054 Ft, amely 1,4 
%-os (előző évben 5,7 %-os volt) teljesítésnek felel meg.  Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásokra 
a költségvetés 271 644 377 Ft összegű módosított előirányzatot 
tartalmaz, mellyel szemben összesen 6 957 232 Ft összegű kifizetés 
történt. 

A felhalmozási célú feladatok jelentős hányadánál szintén a II. 

kapcsolódó játék együttest jelent, melynek keretében gyerekek és 
családok játékos formában ismerkedhetnek a Balaton történetével, 
természeti és kulturális értékeivel. A játékterek különböző érdekes 
játékokat sorakoztatnak fel az óriáskirakóstól kezdve a horgászós 
játékig. A játékok a Balatonnal kapcsolatos szinte valamennyi téma-
kört bemutatják, így az érdeklődők játszva ismerkedhetnek meg a 
tó értékeivel, múltjával és jelenével.

Ezek mellett számtalan társasjátékkal, könyvekkel, bábokkal és 
további izgalmas készségfejlesztő játékokkal várjunk mindenkit, 
0-99 éves korig. 

Keddenként a Játékpontban gyűlnek össze az BE English 
Conversation Club tagjai (Tardi Hajni – 30/452-2996), szer-
da délelőttönként nálunk találkoznak a Kanga Tréning résztve-
vői, (Kalincsák Bea - (20) 482 5734) és péntekenként a Baba 
Mama Klub foglalkozásaira kerül sor (Lőrincz-Bihari Brigitta – 
almadibabaklub@gmail.com). 

A Balaton Játékpont látogatása ingyenes! 
Hétfőtől péntekig 10-18 óra között vagyunk nyitva! 

Várunk mindenkit szeretettel!
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számolt be a testületnek, hogy a július augusztusi hónapot a 
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lopások, gépkocsi feltörések, de egyik sem haladja meg a tavalyi 
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Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának szep-
temberi hír- és információs csokrát olvashatják a következő ol-
dalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hite-
lesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati
hivatal munkájáról.
A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett
fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk infor-
mációkat.
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
ebben az esztendőben is szükségünk van (és lesz!) az Önök 
visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester,  dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei a 740 561 705 Ft összegű (előző évben 704 597 565 Ft) módosított 
előirányzattal szemben 401 543 731 Ft összeggel (előző évben 371 
338 009 Ft) 54,2 %-on teljesült. Az önkormányzati felhalmozási 
célú költségvetési támogatása 400 000 000 Ft összegű bevétellel 
realizálódott (előző évben 224 525 556 Ft volt). Felhalmozási 
célú támogatásként realizálódott az 1215/2019. (IV.18.) Korm. 
határozat alapján a Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának 
befejező munkálatainak támogatása. Az egyéb működési célú 
támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz 
képest átlagosan 36,7 %-os (előző évben 26,2 %-os volt).  Az egyéb 
felhalmozási célú támogatások bevételei a tervezett előirányzathoz 
képest alacsony, 26,8 %-kal teljesültek. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 44,2 %-os (múlt évben 
51,3 %) teljesítést mutatnak. Az önkormányzat közhatalmi 
bevételein belül a vagyoni típusú adók – az építmény és a telekadó 
- teljesülése 48,2 % (előző évben 53,9 % volt). A költségvetési év 
I. félévében befolyt építmény és telekadó bevétel összege (171 129 
027 Ft) magasabb, mint az előző év azonos időszakában befolyt adó 
bevétel (168 243 381 Ft). A két adónem esetében az előző évhez 
képest összesen 43 000 000 Ft-tal több bevétel került tervezésre.  A 
termékek és szolgáltatások adói közé sorolt gépjárműadó (az összes 
befizetett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot) 34 000 000 
Ft (előző évi tervezetthez képest 1 000 000 Ft-tal több) összegű 
előirányzatából 50,3 %-kal teljesült az I. félévben (tavaly ez a 
teljesülés 58,4  %-os volt). Az iparűzési adó bevétel teljesülése 44,9 
%-os (múlt évben 55,4 %-os volt). Tapasztalati adatok alapján 
elmondható, hogy az iparűzési adó nagyobb hányada mindig az év 
második felében realizálódik.  Az idegenforgalmi adóbevétel nagy 
része a nyári szezonban realizálódik, ezért e bevétel június 30-án 
csupán 19,2 %-os (múlt évben 21,6 %-os) teljesítést mutat. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a 
módosított előirányzathoz képest átlagosan 36,7 %-os (előző évben 
26,2 %-os volt). A tervezett bevételek közül a közfoglalkoztatás 
támogatás, az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás 
és az Almádi Magocskák Óvoda támogatása az időarányosnál 
alacsonyabb szinten teljesült, illetve az önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó támogatás teljesülése a III. negyedévben 
várható.

A működési bevételek 37,7%-kal (múlt évben 38,7  %) 
teljesültek 2019. június 30-ig. Az előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétel teljesítése felhalmozási, működési és finanszírozási 
célra összesen 1 493 695 839 Ft (előző évben 2 490 562 886 Ft 
volt). A 2019. évi finanszírozási bevételek között az értékpapírok 
bevételei között 780 000  000 Ft bevétel az eredeti előirányzatok 
között tervezésre került, mellyel szemben bevétel nem realizálódott, 
mivel az Önkormányzat likviditási helyzete nem igényelte az 
állampapírok visszaváltását, értékesítését ez idáig. 

Az Önkormányzat egészénél a működési célú kiadási 
előirányzatok 35,9 %-kal teljesültek (2018. évben 35,5 %). A 
személyi kiadások az önkormányzat egészére vonatkozóan átlagosan 
39,7 %-kal teljesültek. A beruházásoknál a 1 997 455 111 Ft-os 
módosított előirányzattal szemben a teljesítés 281 391 842 Ft, 
amely 14,1 %-os (előző évben 7,4 %-os) teljesítésnek felel meg. A 
felújítási kiadásoknál a 873 825 218 Ft módosított előirányzattal 
szemben a teljesült kiadások összege 12 026 054 Ft, amely 1,4 
%-os (előző évben 5,7 %-os volt) teljesítésnek felel meg.  Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásokra 
a költségvetés 271 644 377 Ft összegű módosított előirányzatot 
tartalmaz, mellyel szemben összesen 6 957 232 Ft összegű kifizetés 
történt. 

A felhalmozási célú feladatok jelentős hányadánál szintén a II. 

kapcsolódó játék együttest jelent, melynek keretében gyerekek és 
családok játékos formában ismerkedhetnek a Balaton történetével, 
természeti és kulturális értékeivel. A játékterek különböző érdekes 
játékokat sorakoztatnak fel az óriáskirakóstól kezdve a horgászós 
játékig. A játékok a Balatonnal kapcsolatos szinte valamennyi téma-
kört bemutatják, így az érdeklődők játszva ismerkedhetnek meg a 
tó értékeivel, múltjával és jelenével.

Ezek mellett számtalan társasjátékkal, könyvekkel, bábokkal és 
további izgalmas készségfejlesztő játékokkal várjunk mindenkit, 
0-99 éves korig. 

Keddenként a Játékpontban gyűlnek össze az BE English 
Conversation Club tagjai (Tardi Hajni – 30/452-2996), szer-
da délelőttönként nálunk találkoznak a Kanga Tréning résztve-
vői, (Kalincsák Bea - (20) 482 5734) és péntekenként a Baba 
Mama Klub foglalkozásaira kerül sor (Lőrincz-Bihari Brigitta – 
almadibabaklub@gmail.com). 

A Balaton Játékpont látogatása ingyenes! 
Hétfőtől péntekig 10-18 óra között vagyunk nyitva! 

Várunk mindenkit szeretettel!
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félévében várható a kiadások realizálódása vagy valószínűsíthetően 
a következő évre áthúzódik.

Összességében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, 
az intézmények és feladatok részére biztosított előirányzatokon 
belül (a költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor 
biztosítandó előirányzatok figyelembevétele mellett), többségében 
az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat rendeletben szabályozza helyi kitüntetések, így 
többek között a díszpolgári cím adományozását. „Balatonalmádi 
Város Díszpolgára” cím adományozásának célja, hogy a város e 
kitüntetéssel ismerje el azon természetes személyek érdemeit, akik 
kiemelkedő közéleti tevékenységükkel, a város fejlesztése érdekében 
végzett fáradozásukkal, hosszú időn át kifejtett tudományos, 
kulturális, művészeti, sport vagy egyéb téren kifejtett nagyra becsült 
tevékenységükkel elismerést szereztek Balatonalmádi városnak. 
A cím élő és már meghalt személyek számára is adományozható. 
Posztumusz díszpolgári címet főként azoknak az elhunyt 
személyeknek adományoznak, döntően valamely kerek évforduló 
alkalmából, akik korábban – szinte kizárólag politikai – okokból 
- nem kaphatták meg azt. Ebben az esetben is célszerű azonban 
bizonyos mértékű korlátozást alkalmazni. Ennek értelmében a 
rendelet alábbi módosítását fogadta el a testület: „A díszpolgári cím 
posztumusz is adományozható, évente legfeljebb 3 személynek.”

A képviselő-testület rendeletet fogadott el az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását 2019. szeptember 1-jei 
hatállyal jóváhagyta.

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében eljárva a 
Képviselő-testület, mint tulajdonos az Eü. Kft. felügyelő bizottsága 
tagjának megválasztotta dr. Dávid Gyula Tibort. Az új tag 
választására azért volt szükség, mert dr. Kutics Károly felügyelő 
bizottsági tagságáról lemondott.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetőjének 
kérelmének megtárgyalását követően a strandi dolgozók jutalmának 
kifizetéséhez 5.391.260 Ft összegű (1 havi bér 70%-a), és ezt 
terhelő 446.765 Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat, 
mindösszesen 5.838.025 Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít 
a testület. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét 
egyhangúan támogatta.

Kerényi Imre
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete né-

hai Kerényi Imre kiemelkedő művészeti, kulturális és közéleti tevé-
kenysége, a város kulturális életének fejlesztése érdekében kifejtett 
munkássága, Balatonalmádi városának érdekében tett fáradhatatlan 
tevékenysége elismeréseként „Balatonalmádi Város Díszpolgára” 
címet adományozott.

Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és Jászai Mari 
díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicista, érdemes és 
kiváló művész.

Kerényi Imre 1943. szeptember 28-án született Csopakon. 
1966-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett rendezői 

diplomát. 1966-tól a Madách Színház rendezőjeként dolgozott, 
majd a szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője, a 
Népszínház és 1983-tól 1989-ig a Nemzeti Színház rendezője volt. 
1968 óta tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

1989 és 2004 között a Madách Színház igazgatója és művészeti 
vezetője. Sikeres rendezése a Csíksomlyói passió, melyet Lengyelor-
szágban, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Francia-
országban is bemutattak. Ő rendezte az István, a király című rock-
opera első színpadi változatát.

Munkásságát több díjjal ismerték el: Jászai Mari-díj (1977), Ér-
demes művész (1981), Magyar Művészetért díj (1988), Kiváló Mű-
vész (1989), 1999-ben Budapestért Díjat, 2002-ben Kossuth-díjat 
kapott a magyar színházművészetben játszott meghatározó szere-
péért, iskolateremtő rendezői munkásságáért, kiemelkedő színház-
vezetői és művészetpedagógiai tevékenységéért. 2012-ben Madách 
Díjat vehetett át.

2011 és 2018 között a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás 
megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek 
megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős 
miniszterelnöki megbízott volt. 

Nevéhez fűződik a 2012-ben elindított Nemzeti Könyvtár-soro-
zat, amely a magyar írott kultúra legjavát rendszerezi és teszi elér-
hetővé. 

A Magyar Krónika című folyóirat szerkesztő bizottságának elnö-
ke volt.

Kerényi Imre Balatonalmádival is szoros kapcsolatban állt. Ifjú-
korának jelentős részét töltötte a településen. 

Miniszterelnöki megbízottként sokat tett a volt jezsuita épü-
letegyüttes Balatonalmádihoz kerüléséért. Nevéhez fűződik a 
vörösberényi Magtár, a kolostor és rendház kulturális programja-
inak kidolgozása. Az ehhez szükséges források megszerzésében is 
nagy szerepet vállalt. Az általa ideálmodott színvonalas művészeti 
képzést, tábort, kiállításokat városunk nem hagyja veszni, a képvi-
selő-testület döntése értelmében „Kerényi-program” név alatt való-
sítja azt meg, így is tisztelegve emléke előtt.  

Temetésén Huszti Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet mű-
vésze búcsúzott tőle a következő szavakkal:

„Váratlan, újszerű megközelítései hadat üzentek a megszokott-
nak, a kényelmes sikernek. Félelmetes tempóban suhant át az éle-
ten, soha nem lassítva vagy megtorpanva, hívőn, elegánsan, ment 
a maga útján rendületlenül. Kifogyhatatlan ötletekkel, energiával, 
rendet teremtve rendezett, kutatta a drámák titkát, nekünk szóló 
üzenetét, tanításai során pedig növendékeivel együtt az élet és a ha-
lál nagy kérdéseire kereste a választ, magában és hallgatóiban is a 
hitet, az igazságot, a tehetséget, az erőt”.

Vörösberény Lovas Egyesület
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vörösberényi Lovas Egyesületnek a katonai és lovas hagyományőr-
zés, az ifjúsági közösségteremtés és sportra nevelés területén végzett 
közel két évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként  „Bala-
tonalmádi Városért” érdemérmet adományozott.

A Lovas Egyesületet 2001-ben alapította meg 67 fővel és 5 lóval 
Szentesi István agrármérnök, aki a lovak szeretetét Nagyapjától, vi-
téz szenczi Feördeős Gyulától, a Magyar Királyi Honvédség ménes-
kari őrnagyától tanulta meg. 

Az Egyesület céljai közé tartozik a szabadidő hasznos és értelmes 
eltöltése, a katonai (huszár) és más lovas hagyományőrzés, a fiatalok 
és a felnőttek lovas sportra, valamint aktív közösségi életre nevelé-
se. Az eddig eltelt közel 20 évben több mint 450-en tanultak meg 
lovagolni az Egyesületben. Az egy órás csillagtúrák mellett egész 
napos lovas-túrákat szerveznek  A tagok közül az idők során többen 
is eljutottak a verseny-sportig, számtalan megyebajnok, sőt egy or-
szágos bajnok is került ki az Egyesületből, ekkor már természetesen 
más sportegyesület tagjaiként. Az Egyesület nyaranta 6-8 héten át 
tart lovas-táborokat, ahol a fiatalok 1-1 hetet tölthetnek el a lo-
vakkal, ahol a lovaglás tudománya mellett a természet szeretetét is 
elsajátíthatják. 

Az Egyesület jó közösség-szervező munkáját bizonyítja, hogy tu-
catnyi alkalommal szervezte meg a Berény-kupa lovas tájékozódási 
versenyt a Malom-völgyben és a Vödör-völgyben. Ezek az alkal-
mak egyben családi programokká is váltak, összehozva fiatalokat és 
idősebbeket, hiszen nem egyszer 3 generációs csapatok vettek részt 
a versenyben. A „Lovaskavalkádot” 11 alkalommal szervezte meg 
Balatonalmádiban az Egyesület, melyek során bemutatót tartott 
itt Kassai Lajos világhírű lovasíjász, a Sümegi kutyafalka, valamint 
Cseresnyés László olimpiai IV. helyezett military-lovas. Együttmű-
ködnek a Polgárőr Egyesülettel, a lovas-polgárőrök évente 3-400 
óra járőr-szolgálatot teljesítenek, elsősorban az erdőterületeken és a 
város peremterületein. Egyéb közösségi jellegű tevékenységük közé 
tartozott például az Egyesület által elsőként megrendezett városi 
látvány-disznóvágás, vagy a 2009-es Hattyúbál megszervezése. Ál-
landó résztvevői -esetenként szervezői - voltak a szüreti felvonulá-
soknak (egy ízben 42 ló vett részt a felvonuláson!). A nagyobb ren-
dezvényeket természetesen az Önkormányzat anyagi támogatásával 
tudta megrendezni az Egyesület.

Hagyományőrző huszárjaik állandó résztvevői a Város által rende-
zett nemzeti ünnepeknek. De látványosan jelentek meg huszárjaik 
a Berény nevű települések kútjának avatásán is. Óvodák, iskolák 
felkérésének – ha csak tehetik – igyekeznek eleget tenni, hogy a 
gyerekek közelebbről is megismerjék a magyarság egyik katonai 
szimbólumát, a „HUSZÁR”-t. Egy ízben kiállítást is szerveztek 
Hosszúpihenő címmel a Ludovika Akadémia hallgatóinak életét 
bemutató karikatúrákból. Katonai hagyományőrző tevékenységük 
elismeréseként az Egyesület elnökét és fiát, Vajkot vitéz József Ár-
pád királyi herceg, a Vitézi Rend Országos Főkapitánya 2014-ben 
vitézzé avatta.

2012 nyarától az Egyesület a Pinkóczi csárda melletti területen 
végzi a tevékenységét, ahol a munka többségét az alapító Elnöktől 
átvette fia, Vajk, és felesége Kovács Nikolett. Mindketten hatalmas 
lovas tudással és lovas-szívvel rendelkeznek. Nagyszerű lovas-farmot 
alakítottak ki a Pinkóczi-temető alatt, mára kizárólag saját tulajdo-
nú területen, ahol korszerű karámokban, istállókban, lovaspályával, 
fedett lovaglási lehetőséggel felvértezve 28 ló társaságában folytat-
ják a hagyományokat. Minden létező szakképesítést megszereztek, 
hogy tovább fejlesszék a lovas-életet településünkön. 

Az Egyesület taglétszáma ma 535 fő, ami folyamatosan emelke-
dést mutat. Akik már nem aktív tagok, azok is megmaradnak „örök 
lovasnak”, mert amit itt magukba szívtak, a lovagló-tudást és a ló 
szeretetét, azt nem lehet kitörölni.

fotó: Dér András

Tájékoztató Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről és 
kötelezettségvállalásairól (2014-2019.)

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat vagyoni és 
pénzügyi helyzetét, valamint a képviselő-testület 2014. évi meg-
alakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénz-
ügyi kötelezettségeket. 

A város költségvetési politikája 

A költségvetési tervek készítésekor 2014-2019. között az alábbi 
főbb rendező elvek kerültek figyelembevételre, amelyeket a vizsgált 
időszak alatt a Képviselő-testület elfogadott, és a végrehajtás során 
is érvényben maradtak: 

- pénzügyi stabilitás, 
- a költségvetési egyensúly biztosítása, 
- biztonságos gazdálkodás, 
- költségvetési tartalékképzés, 
- gazdálkodási fegyelem,
- a már benyújtott pályázatok önrészét szükséges biztosítani,
- az elnyert pályázatok megvalósításával összefüggő többletkiadá-
sokat a költségvetési lehetőségek figyelembevételével lehet biz-
tosítani.

A pénzügyi egyensúly megteremetésében a bevételek reális és 
a kiadások szigorú megtervezésén túl az előző évi (pénz)maradvá-
nyok igénybevétele biztosította az egyensúlyt. Az elmúlt időszak-
ban az önkormányzat sem működési, sem felhalmozási célú hitelt 
nem vett fel. 

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 2014-
2019. években a fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel 
igénybevételére nem szorult. 
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félévében várható a kiadások realizálódása vagy valószínűsíthetően 
a következő évre áthúzódik.

Összességében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, 
az intézmények és feladatok részére biztosított előirányzatokon 
belül (a költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor 
biztosítandó előirányzatok figyelembevétele mellett), többségében 
az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat rendeletben szabályozza helyi kitüntetések, így 
többek között a díszpolgári cím adományozását. „Balatonalmádi 
Város Díszpolgára” cím adományozásának célja, hogy a város e 
kitüntetéssel ismerje el azon természetes személyek érdemeit, akik 
kiemelkedő közéleti tevékenységükkel, a város fejlesztése érdekében 
végzett fáradozásukkal, hosszú időn át kifejtett tudományos, 
kulturális, művészeti, sport vagy egyéb téren kifejtett nagyra becsült 
tevékenységükkel elismerést szereztek Balatonalmádi városnak. 
A cím élő és már meghalt személyek számára is adományozható. 
Posztumusz díszpolgári címet főként azoknak az elhunyt 
személyeknek adományoznak, döntően valamely kerek évforduló 
alkalmából, akik korábban – szinte kizárólag politikai – okokból 
- nem kaphatták meg azt. Ebben az esetben is célszerű azonban 
bizonyos mértékű korlátozást alkalmazni. Ennek értelmében a 
rendelet alábbi módosítását fogadta el a testület: „A díszpolgári cím 
posztumusz is adományozható, évente legfeljebb 3 személynek.”

A képviselő-testület rendeletet fogadott el az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását 2019. szeptember 1-jei 
hatállyal jóváhagyta.

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében eljárva a 
Képviselő-testület, mint tulajdonos az Eü. Kft. felügyelő bizottsága 
tagjának megválasztotta dr. Dávid Gyula Tibort. Az új tag 
választására azért volt szükség, mert dr. Kutics Károly felügyelő 
bizottsági tagságáról lemondott.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetőjének 
kérelmének megtárgyalását követően a strandi dolgozók jutalmának 
kifizetéséhez 5.391.260 Ft összegű (1 havi bér 70%-a), és ezt 
terhelő 446.765 Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat, 
mindösszesen 5.838.025 Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít 
a testület. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét 
egyhangúan támogatta.

Kerényi Imre
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete né-

hai Kerényi Imre kiemelkedő művészeti, kulturális és közéleti tevé-
kenysége, a város kulturális életének fejlesztése érdekében kifejtett 
munkássága, Balatonalmádi városának érdekében tett fáradhatatlan 
tevékenysége elismeréseként „Balatonalmádi Város Díszpolgára” 
címet adományozott.

Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és Jászai Mari 
díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicista, érdemes és 
kiváló művész.

Kerényi Imre 1943. szeptember 28-án született Csopakon. 
1966-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett rendezői 

diplomát. 1966-tól a Madách Színház rendezőjeként dolgozott, 
majd a szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője, a 
Népszínház és 1983-tól 1989-ig a Nemzeti Színház rendezője volt. 
1968 óta tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

1989 és 2004 között a Madách Színház igazgatója és művészeti 
vezetője. Sikeres rendezése a Csíksomlyói passió, melyet Lengyelor-
szágban, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Francia-
országban is bemutattak. Ő rendezte az István, a király című rock-
opera első színpadi változatát.

Munkásságát több díjjal ismerték el: Jászai Mari-díj (1977), Ér-
demes művész (1981), Magyar Művészetért díj (1988), Kiváló Mű-
vész (1989), 1999-ben Budapestért Díjat, 2002-ben Kossuth-díjat 
kapott a magyar színházművészetben játszott meghatározó szere-
péért, iskolateremtő rendezői munkásságáért, kiemelkedő színház-
vezetői és művészetpedagógiai tevékenységéért. 2012-ben Madách 
Díjat vehetett át.

2011 és 2018 között a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás 
megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek 
megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős 
miniszterelnöki megbízott volt. 

Nevéhez fűződik a 2012-ben elindított Nemzeti Könyvtár-soro-
zat, amely a magyar írott kultúra legjavát rendszerezi és teszi elér-
hetővé. 

A Magyar Krónika című folyóirat szerkesztő bizottságának elnö-
ke volt.

Kerényi Imre Balatonalmádival is szoros kapcsolatban állt. Ifjú-
korának jelentős részét töltötte a településen. 

Miniszterelnöki megbízottként sokat tett a volt jezsuita épü-
letegyüttes Balatonalmádihoz kerüléséért. Nevéhez fűződik a 
vörösberényi Magtár, a kolostor és rendház kulturális programja-
inak kidolgozása. Az ehhez szükséges források megszerzésében is 
nagy szerepet vállalt. Az általa ideálmodott színvonalas művészeti 
képzést, tábort, kiállításokat városunk nem hagyja veszni, a képvi-
selő-testület döntése értelmében „Kerényi-program” név alatt való-
sítja azt meg, így is tisztelegve emléke előtt.  

Temetésén Huszti Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet mű-
vésze búcsúzott tőle a következő szavakkal:

„Váratlan, újszerű megközelítései hadat üzentek a megszokott-
nak, a kényelmes sikernek. Félelmetes tempóban suhant át az éle-
ten, soha nem lassítva vagy megtorpanva, hívőn, elegánsan, ment 
a maga útján rendületlenül. Kifogyhatatlan ötletekkel, energiával, 
rendet teremtve rendezett, kutatta a drámák titkát, nekünk szóló 
üzenetét, tanításai során pedig növendékeivel együtt az élet és a ha-
lál nagy kérdéseire kereste a választ, magában és hallgatóiban is a 
hitet, az igazságot, a tehetséget, az erőt”.

Vörösberény Lovas Egyesület
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vörösberényi Lovas Egyesületnek a katonai és lovas hagyományőr-
zés, az ifjúsági közösségteremtés és sportra nevelés területén végzett 
közel két évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként  „Bala-
tonalmádi Városért” érdemérmet adományozott.

A Lovas Egyesületet 2001-ben alapította meg 67 fővel és 5 lóval 
Szentesi István agrármérnök, aki a lovak szeretetét Nagyapjától, vi-
téz szenczi Feördeős Gyulától, a Magyar Királyi Honvédség ménes-
kari őrnagyától tanulta meg. 

Az Egyesület céljai közé tartozik a szabadidő hasznos és értelmes 
eltöltése, a katonai (huszár) és más lovas hagyományőrzés, a fiatalok 
és a felnőttek lovas sportra, valamint aktív közösségi életre nevelé-
se. Az eddig eltelt közel 20 évben több mint 450-en tanultak meg 
lovagolni az Egyesületben. Az egy órás csillagtúrák mellett egész 
napos lovas-túrákat szerveznek  A tagok közül az idők során többen 
is eljutottak a verseny-sportig, számtalan megyebajnok, sőt egy or-
szágos bajnok is került ki az Egyesületből, ekkor már természetesen 
más sportegyesület tagjaiként. Az Egyesület nyaranta 6-8 héten át 
tart lovas-táborokat, ahol a fiatalok 1-1 hetet tölthetnek el a lo-
vakkal, ahol a lovaglás tudománya mellett a természet szeretetét is 
elsajátíthatják. 

Az Egyesület jó közösség-szervező munkáját bizonyítja, hogy tu-
catnyi alkalommal szervezte meg a Berény-kupa lovas tájékozódási 
versenyt a Malom-völgyben és a Vödör-völgyben. Ezek az alkal-
mak egyben családi programokká is váltak, összehozva fiatalokat és 
idősebbeket, hiszen nem egyszer 3 generációs csapatok vettek részt 
a versenyben. A „Lovaskavalkádot” 11 alkalommal szervezte meg 
Balatonalmádiban az Egyesület, melyek során bemutatót tartott 
itt Kassai Lajos világhírű lovasíjász, a Sümegi kutyafalka, valamint 
Cseresnyés László olimpiai IV. helyezett military-lovas. Együttmű-
ködnek a Polgárőr Egyesülettel, a lovas-polgárőrök évente 3-400 
óra járőr-szolgálatot teljesítenek, elsősorban az erdőterületeken és a 
város peremterületein. Egyéb közösségi jellegű tevékenységük közé 
tartozott például az Egyesület által elsőként megrendezett városi 
látvány-disznóvágás, vagy a 2009-es Hattyúbál megszervezése. Ál-
landó résztvevői -esetenként szervezői - voltak a szüreti felvonulá-
soknak (egy ízben 42 ló vett részt a felvonuláson!). A nagyobb ren-
dezvényeket természetesen az Önkormányzat anyagi támogatásával 
tudta megrendezni az Egyesület.

Hagyományőrző huszárjaik állandó résztvevői a Város által rende-
zett nemzeti ünnepeknek. De látványosan jelentek meg huszárjaik 
a Berény nevű települések kútjának avatásán is. Óvodák, iskolák 
felkérésének – ha csak tehetik – igyekeznek eleget tenni, hogy a 
gyerekek közelebbről is megismerjék a magyarság egyik katonai 
szimbólumát, a „HUSZÁR”-t. Egy ízben kiállítást is szerveztek 
Hosszúpihenő címmel a Ludovika Akadémia hallgatóinak életét 
bemutató karikatúrákból. Katonai hagyományőrző tevékenységük 
elismeréseként az Egyesület elnökét és fiát, Vajkot vitéz József Ár-
pád királyi herceg, a Vitézi Rend Országos Főkapitánya 2014-ben 
vitézzé avatta.

2012 nyarától az Egyesület a Pinkóczi csárda melletti területen 
végzi a tevékenységét, ahol a munka többségét az alapító Elnöktől 
átvette fia, Vajk, és felesége Kovács Nikolett. Mindketten hatalmas 
lovas tudással és lovas-szívvel rendelkeznek. Nagyszerű lovas-farmot 
alakítottak ki a Pinkóczi-temető alatt, mára kizárólag saját tulajdo-
nú területen, ahol korszerű karámokban, istállókban, lovaspályával, 
fedett lovaglási lehetőséggel felvértezve 28 ló társaságában folytat-
ják a hagyományokat. Minden létező szakképesítést megszereztek, 
hogy tovább fejlesszék a lovas-életet településünkön. 

Az Egyesület taglétszáma ma 535 fő, ami folyamatosan emelke-
dést mutat. Akik már nem aktív tagok, azok is megmaradnak „örök 
lovasnak”, mert amit itt magukba szívtak, a lovagló-tudást és a ló 
szeretetét, azt nem lehet kitörölni.

fotó: Dér András

Tájékoztató Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről és 
kötelezettségvállalásairól (2014-2019.)

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat vagyoni és 
pénzügyi helyzetét, valamint a képviselő-testület 2014. évi meg-
alakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénz-
ügyi kötelezettségeket. 

A város költségvetési politikája 

A költségvetési tervek készítésekor 2014-2019. között az alábbi 
főbb rendező elvek kerültek figyelembevételre, amelyeket a vizsgált 
időszak alatt a Képviselő-testület elfogadott, és a végrehajtás során 
is érvényben maradtak: 

- pénzügyi stabilitás, 
- a költségvetési egyensúly biztosítása, 
- biztonságos gazdálkodás, 
- költségvetési tartalékképzés, 
- gazdálkodási fegyelem,
- a már benyújtott pályázatok önrészét szükséges biztosítani,
- az elnyert pályázatok megvalósításával összefüggő többletkiadá-
sokat a költségvetési lehetőségek figyelembevételével lehet biz-
tosítani.

A pénzügyi egyensúly megteremetésében a bevételek reális és 
a kiadások szigorú megtervezésén túl az előző évi (pénz)maradvá-
nyok igénybevétele biztosította az egyensúlyt. Az elmúlt időszak-
ban az önkormányzat sem működési, sem felhalmozási célú hitelt 
nem vett fel. 

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 2014-
2019. években a fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel 
igénybevételére nem szorult. 
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Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat a 2014. 
éveben a víziközmű hitellel kapcsolatban teljesítette. A ciklusban az 
önkormányzat hitelt nem vett fel.

A vagyonalakulásáról készült 1. számú táblázat jól mutatja az 
önkormányzati vagyon összetételét és változását. Az önkormányzat 
2018. évi vagyona a 2014. évihez viszonyítva a 109,5 %-ot mutat. 
Ezen belül a befektetett eszközök állományának értéke 0,6 %-kal 
csökkent, a forgóeszközök állományának értéke pedig 780.221 eFt-
tal emelkedett (2018.december 31 fordulónapon az önkormányzat 
780.000 eFt összegű forgatási célú értékpapírállománnyal rendelke-
zett). A pénzeszközök állománya 56,9 %-kal emelkedett. A követe-
lések állománya 18,9 %-kal, 19.688 eFt-tal csökkent. 

Balatonalmádi Város Önkormányzat pénzügyi helyzete az idő-
szakban (2014-2019. év) stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási 
gondjai nem voltak, az átmenetileg szabad pénzeszközeivel foly-
tatott pénzpiaci műveletek eredményeként jelentősnek mondható 
kamat bevételre tett szert. 

2014. december 31-én Balatonalmádi Város Önkormányzat 
pénzeszköz állományának értéke 994.010 eFt volt, míg 2019. jú-
nius 30-án 1.713.156 eFt volt. A magas pénzeszköz állomány ma-
gyarázata részben az EU-s és hazai finanszírozású projektek lebo-
nyolításához - előfinanszírozás keretében – biztosított támogatások 
összege.

Az önkormányzat tárgyiasult vagyonát a mérleg fordulónapján 
2014. évben 97,0 %-ban, míg 2018. évben 74,7 %-ban saját for-
rások fedezték.

 A városban a helyben képződött források, valamint a kapott ál-
lami hozzájárulások és támogatások lehetővé tették az intézmény-
hálózat kiegyensúlyozott működtetését, illetve a Képviselő-testület 
által évente elhatározott beruházási, felújítási és egyéb feladatok 
megvalósítását. Az önkormányzati gazdálkodás - 2014.01.01-től 
2018.12.31-ig terjedő időszak - pénzforgalmi adatainak alaku-
lását, valamint a 2019. év módosított költségvetés előirányzatainak 
adatait a 2. számú melléklet mutatja be.

Bevételek

 Az állami támogatások aránya az Önkormányzat összes költség-
vetési bevételéhez viszonyítva 2014. évben 39,2 %, 2015. évben 
37,7 %, 2016. évben 45,7 %, 2017. évben 27,4 %, 2018. évben 
47,9 %.  

 A helyi adókból (gépjármű adó figyelembevételével) származó 
bevételek az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek; a 2014. 
évi bázisévhez képest a 2018. évi bevételek összege 30,1 %-kal 
emelkedett.

Az adómértékek az elmúlt években az alábbiak szerint változtak:
2014-2015. évben az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete 

nem módosult; mind az adómértékek, mind a kedvezményezettek, 
mind a mentességben részesülők köre változatlan maradt.

2016. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 450 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 460 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2016. évben a telekadó tekintetében az adórendelet rendelke-
zése alapján az ingatlan-nyilvántartásban táborhelyként feltüntetett 
telkek esetében az egységes 150 Ft/m2 adómérték megállapítása 
adóbevétel csökkenést jelentett.

2017. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 460 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 490 F/vendégéjszaka mértékre emelkedett.

2018. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 490 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 500 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2018. évben, az egészségügyi alapellátást biztosító vállalkozások 

az iparűzési adó fizetése alóli teljes mentességet kaptak, valamint 
a 10,01 m2 feletti felületű reklámhordózók részére 12.000 forint 
adómérték megállapítása történt meg négyzetméterenként. 

2019. évben az idegenforgalmi adó mértéke az 500 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 515 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2019. évben az építményadó esetében a nem lakás céljára hasz-
nált lakásokat, üdülőket a hozzátartozó garázsokkal együtt az évi 
900 Ft/m2 adómértékből 200 Ft/m2 adókedvezmény illette meg. 
2019. évtől ez a kedvezmény megszűnt, azaz ezen ingatlanok a ko-
rábbi 700 Ft/m2 helyett 900 Ft/m2 adómértékkel adóznak. 

A helyi adóbevételeknek az önkormányzat működési bevételeihez 
viszonyított aránya az elmúlt időszakban enyhén emelkedő tenden-
ciát mutat: 2014. évben az arány 30,8 %, 2015. évben 32,1 %, 
2016. évben 34,3 %, 2017. évben 33,4%, 2018. évben 33,5 %, 
2019. évben (módosított terv adatok alapján) 33,8 %.

Az intézményi működési bevételek összege 2014. évtől 2018. 
évig csaknem folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, melyet 
a bérleti díjak, strandi belépők, térítési díjak növekedése, strandi 
forgalom növekedése, valamint növekvő kamatbevételek realizálása 
eredményezett.

 A felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, ÁFA visszatérü-
lés, pénzügyi befektetések bevételei) aránya az elmúlt években az 
önkormányzati összes bevételhez viszonyítva alacsony, 1,6 % alatti.  

Kiadások

A működési célú kiadások összege 2014. évtől 2016. évig csökke-
nő, majd 2016. évtől emelkedő tendenciát mutat. A fordított ÁFA, 
valamint az EU-s és hazai pályázati támogatással megvalósuló pro-
jektek működési kiadásai jelentősen hozzájárultak az elmúlt évek 
kiadás emelkedéséhez.  

A felhalmozási célú kiadások aránya az önkormányzat összes 
költségvetési kiadásán belül 2014-2018. évek között változó képet 
mutat: 2014. évben 25,4 %, 2015. évben 30,3 %, 2016. évben 
17,3 %, 2017 évben 21,5 %, 2018 évben 39,3 %, míg 2019. évben 
a módosított terv adatok alapján 58,2 %. 2014. évtől emelkedik, 
majd 2016. évben csökken, s 2016. évtől ismét emelkedő tendenci-
át mutat. A felhalmozási kiadások változó képet mutatnak az elmúlt 
időszakban, mely összefügg a kiadások fedezetének alakulásával (pl. 
elnyert pályázatok forrásai) és a beruházási, felújítási feladatok meg-
valósulásának ütemével.

Jelentősebb (5.000 eFt-nál magasabb összegű) beruházási és fel-
újítási kiadásaink az alábbiak voltak az elmúlt időszakban:

2014. évben
•	 Csapadék- és ívóvízelvezetés kivitelezése, tervezése (Vöröshegyi u. 

forrásvízelvezetése, Csapadékvíz elvezetés: Pinkóczi út- Remete 
köz, Csóka köz- József A. u., Ady Endre u., Arany J. u., Dr Len-
kei u., Panoráma sétány) 22.985 eFt,

•	 Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztése 6.255 eFt,
•	 Közvilágítás kiépítése, tervezése (Babits parkoló, PKKK, Budatava 

gyalogátkelőhely, Berzsenyi u., Móra F. u., Vadász u.-Vadász köz 
közvilágítás terv, Baross G. u. 20., Autóbuszpályaudvar közvilá-
gítás korszerűsítése, Halacs dűlő közterületi lámpák elhelyezése) 
11.351 eFt, 

•	 Kultúrpark megvalósítása (LEADER) 27.321 eFt,
•	 Városgondnokság napelemes rendszer telepítése (KEOP) 53.850 

eFt,

•	 Balatonalmádi hagyományőrző kultúrközpont kialakítása 
(LEADER) 27.314 eFt,

•	 Településrendezési terv felülvizsgálata 6.045 eFt,
•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzések 5.852 eFt,
•	 Wesselényi strand büféépületek építése 29.815 eFt,
•	 Wesselényi strandi felújítások (utcafronti kerítés, főbejárat bur-

kolat felújítása, gazdasági szervízút kialakítása, főbejárat felújítás) 
14.018 eFt,

•	 Támfalomlás elhárítása, partfal helyreállítása: Panoráma sétány 
(vis maior), Balatonfüredi    út (vis maior), Esze Tamás u. támfal 
magasítás, Vörösberény támfal felújítás, Szömörce u.) 68.052 eFt, 

•	 Járda, térburkolat felújítások (Vörösberény, Györgyi. D. Iskola 
térburkolat, Vörösberény ABC felöli oldal, Vörösberényi ABC-
vel szemközti oldal, József A u. -Iker sétány, Veszprémi út (Ma-
dách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon), Kövesalja u.-Noszlopi 
u., Móra F. u. egyoldali, Kőrösi Csoma lépcső felújítás, Thököly 
u., Móra F u. jobb oldali, Baross G u. és Széchenyi sétány össze-
kötő járda felújítás) 34.601 eFt, 

•	 Balatonalmádi településkép javító fejlesztések (KDOP Babits u. 
parkoló, Egészségház parkoló, Széchenyi sétány játszótér, Baross 
G. u. járda felújítása) 40.605 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítása 14.962 eFt,
•	 Útfelújítások: Park u., Babits parkoló köz, Babits társasházi par-

koló, Pinkóczi út, Temető u., Vörösmarty u., Mátyás király u., 
Iskola u., Vadrózsa u., Bajza u., Hársfa u., Szegfű u., Kőrisfa u., 
Madarász u.) 114.068 eFt, 

•	 Csapadékvíz elvezetés, csatorna-hálózat felújítása (Balázs B. u. 
csapadékvíz elvezetés, Forrásvíz elvezetés II. ütem, Bajcsy Zs. u. 
Óvoda szennyvíz-vezeték felújítása, Vöröshegyi u. csapadékvíz-
csatorna felújítás, Szinyei u. csapadékvíz-csatorna felújítás, Óvári 
u. csapadékvíz-csatorna felújítás, Kerékpár út csapadékvíz elve-
zetés felújítás, Fadrusz u. csapadékvíz elvezetés felújítás) 10.609 
eFt, 

•	 Városi köztemető ravatalozójának és haranglábjának felújítása 
8.658 eFt. 

2015. évben
•	 Önerős útépítések (Hóvirág u., Vak Bottyán u., Szilva köz) 

26.051 eFt, 
•	 Nem önerős útépítések, tervezések (Hold u., Árnya u., Vöröskő 

u., Kővirág u., Vessző u., Kürt u. Galagonya u., Berzsenyi u., 
Napraforgó u., Remete köz, Venyige u., Margaréta u., Hadak 
útja, Teleki Blanka u., Madách köz) 33.051 eFt,

•	 Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése: Panoráma sétány, Tábor u., 
Vörösberény-séd vízjogi létesítési terv, Borhetek rendezvényterü-
let víz- és csatornavezeték, Pinkóczi u. 15.804 e Ft, 

•	 Közvilágítás bővítése (Borhetek rendezvényterület, Vízmeder-
Mátyás király u., Mandulás játszótér, Halacs dűlő, Vécsey u., Vé-
csey- Felsőörsi u., Rendezvényterület - vasúti átjáró) 5.518 eFt,

•	 Wesselényi, Káptalanfüredi strandi fejlesztési kiadások: (mini 
golf pálya kivitelezése, büféépületek pergola, strandi büféegysé-
gek árnyékolása - napvitorla 5 db, strandlépcsők – Wesselényi/, 
Káptalanfüredi strand, térvilágítás, kerítés építés, vezetéknélküli 
hálózat kiépítése, Káptalanfüred strandra fűnyíró traktor beszer-
zése) 10.191 eFt, 

•	 Parkok, terek rendezése (Káptalanfüred pihenőpark kialakítása, 
Madách tér parkrendezés, Vörösberényi református templom 
mozgássérült parkoló kialakítása, Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete előtti zöldterület rendezés, Véghelyi D u. területrendezés, 
71-es közút Balatonfüred felöli bevezető szakasz parkrendezési 
munkák) 27.158 eFt,

•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzések 5.157 eFt, 

•	 Kisméretű műfüves pálya létesítése (önerő) 8.940 eFt,
•	 Kártalanítási és kártérítési igények kifizetése (Felsőörsi út vízellá-

tó hálózat bővítése, Bodza u.17. 349/17 hrsz-ú ingatlan kártala-
nítása) 7.866 eFt,

•	 Wesselényi strand partvédmű felújítása 17.800 eFt,
•	 Támfalomlás elhárítása, felújítása: (Panoráma sétány t (vis maior), 

Laposa D u., Attila u., Zichy M u. támfal felújítása) 11.836 eFt,
•	 Járda és parkoló felújítások (József A u. - Iker sétány, Veszpré-

mi út (Madách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon), Széchenyi 
sétány, Borfesztivál rendezvényterület burkolatának felújítása) 
47.352 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. épületenergetikai fejlesztése 
(KEOP) 181.610 eFt,

•	 Szent István sétány kialakítása és fejlesztése 73.980 eFt,
•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. és Kollégium. felújítása 14.610 

eFt,  
•	 Útfelújítások (Martinovics, u, Táncsics M. u., Véghelyi D. u., 

Iker sétány-Kristóf motel útszakasz, Somfa u.) 90.814 eFt,
•	 Vízrendezés, vízelvezetés (Dózsa Gy. u., Dr. Óvári F. u., József A. 

u. s, Árnyas u., Kosztolányi köz 2., Kócsag u. parkoló csapadék-
víz-elvezetés) 22.788 eFt,

•	 Balatonalmádi „Óvári messzelátó” és környezete felújítása 7.631 
eFt.

2016. évben
•	 Önerős útépítések, tervezés (Margaréta u., Hadak útja, Kőrösi 

Csoma S. u.) 14.166 eFt,
•	 Víz- és csapadékvíz elvezetés (Panoráma sétány, Vörösberény-séd 

vízjogi létesítési terv, Veszprémi úti járda, Mátyás király u., Ma-
lomvölgyi u., Erkel Ferenc u., Kompolthy u., Iker sétány, Leven-
dula köz, Tóth Árpád u.)  12.394 eFt,

•	 Strandi fejlesztési kiadások (Wesselényi strand: vonzóerő növelő 
létesítmények tervezése, nyugati oldalán térköves járda kialakí-
tása, napozóágyak beszerzése, játszótér árnyékoló. lépcső beszer-
zése, apartmanok eszközbeszerzése. Budatava strand: járdaépítés, 
átalakítás tervezése) 9.842 eFt,

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 12.814 eFt,
•	 Almádi Magocskák Óvoda eszközbeszerzések 8.744 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

5.561 eFt,
•	 Parkok, terek rendezése (Vörösberény Templom tér és környezete 

fejlesztése, Óvári kilátó előtti közterület rendezése) 19.216 eFt,
•	 Strandi felújítások (Wesselényi stand: apartmanok felújítása, vi-

zesblokk felújítása, fittness eszközök felújítása, szivattyúk felújítá-
sa. Káptalanfüredi strand: szivattyú felújítása) 13.440 eFt,

•	 Támfalomlás elhárítása, felújítás: (Kilátóhegyi u. 8.sz. melletti 
támfal és út helyreállítása, Malomvölgyi u. támfal felújítása és 
út helyreállítása, Balatonalmádi Móló és a Sóhajok hídja közötti 
partvédőmű felújítása) 11.050 eFt,

•	 Járda és parkoló felújítások: (71-es sz. főút, Noszlopy G. és Ber-
csényi u. között, Iker sétány, Berzsenyi u. kitérő szalagkorlát fel-
újítás) 14.866 eFt,

•	 Belterületi utak, járdák felújítása (Györgyi D u. útfelújítás, Györ-
gyi D u. járdafelújítás, Bajcsy Zs u. járdafelújítás) 17.840 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelű Gimnázium és Kollégium felújítása 
21.728 eFt,

•	 Útfelújítások (Sátorhegyi u. delta, Templom tér delta, Zuzmó u., 
Kompolthy u., Erkel Ferenc u., Malomvölgyi u., Jégmadár u., Is-
tók u., Sátorhegyi delta és Sátorhegyi u. 22. között, Mátyás király 
u. - Tóállás és Pinty u. közötti szakasz útszakasz, Hunyadi u. 37. 
előtti útszakasz, Mányoki u. 5. előtti útszakasz, Hajnal u - Corvin 
u. kereszteződésben útszegély, Vajda János u., Báthori u., Bem u. 



Városháza hírei2019. szeptemberVárosháza hírei

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron6 Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Adósságszolgálati kötelezettséget az önkormányzat a 2014. 
éveben a víziközmű hitellel kapcsolatban teljesítette. A ciklusban az 
önkormányzat hitelt nem vett fel.

A vagyonalakulásáról készült 1. számú táblázat jól mutatja az 
önkormányzati vagyon összetételét és változását. Az önkormányzat 
2018. évi vagyona a 2014. évihez viszonyítva a 109,5 %-ot mutat. 
Ezen belül a befektetett eszközök állományának értéke 0,6 %-kal 
csökkent, a forgóeszközök állományának értéke pedig 780.221 eFt-
tal emelkedett (2018.december 31 fordulónapon az önkormányzat 
780.000 eFt összegű forgatási célú értékpapírállománnyal rendelke-
zett). A pénzeszközök állománya 56,9 %-kal emelkedett. A követe-
lések állománya 18,9 %-kal, 19.688 eFt-tal csökkent. 

Balatonalmádi Város Önkormányzat pénzügyi helyzete az idő-
szakban (2014-2019. év) stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási 
gondjai nem voltak, az átmenetileg szabad pénzeszközeivel foly-
tatott pénzpiaci műveletek eredményeként jelentősnek mondható 
kamat bevételre tett szert. 

2014. december 31-én Balatonalmádi Város Önkormányzat 
pénzeszköz állományának értéke 994.010 eFt volt, míg 2019. jú-
nius 30-án 1.713.156 eFt volt. A magas pénzeszköz állomány ma-
gyarázata részben az EU-s és hazai finanszírozású projektek lebo-
nyolításához - előfinanszírozás keretében – biztosított támogatások 
összege.

Az önkormányzat tárgyiasult vagyonát a mérleg fordulónapján 
2014. évben 97,0 %-ban, míg 2018. évben 74,7 %-ban saját for-
rások fedezték.

 A városban a helyben képződött források, valamint a kapott ál-
lami hozzájárulások és támogatások lehetővé tették az intézmény-
hálózat kiegyensúlyozott működtetését, illetve a Képviselő-testület 
által évente elhatározott beruházási, felújítási és egyéb feladatok 
megvalósítását. Az önkormányzati gazdálkodás - 2014.01.01-től 
2018.12.31-ig terjedő időszak - pénzforgalmi adatainak alaku-
lását, valamint a 2019. év módosított költségvetés előirányzatainak 
adatait a 2. számú melléklet mutatja be.

Bevételek

 Az állami támogatások aránya az Önkormányzat összes költség-
vetési bevételéhez viszonyítva 2014. évben 39,2 %, 2015. évben 
37,7 %, 2016. évben 45,7 %, 2017. évben 27,4 %, 2018. évben 
47,9 %.  

 A helyi adókból (gépjármű adó figyelembevételével) származó 
bevételek az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek; a 2014. 
évi bázisévhez képest a 2018. évi bevételek összege 30,1 %-kal 
emelkedett.

Az adómértékek az elmúlt években az alábbiak szerint változtak:
2014-2015. évben az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete 

nem módosult; mind az adómértékek, mind a kedvezményezettek, 
mind a mentességben részesülők köre változatlan maradt.

2016. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 450 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 460 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2016. évben a telekadó tekintetében az adórendelet rendelke-
zése alapján az ingatlan-nyilvántartásban táborhelyként feltüntetett 
telkek esetében az egységes 150 Ft/m2 adómérték megállapítása 
adóbevétel csökkenést jelentett.

2017. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 460 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 490 F/vendégéjszaka mértékre emelkedett.

2018. évben az idegenforgalmi adó mértéke a 490 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 500 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2018. évben, az egészségügyi alapellátást biztosító vállalkozások 

az iparűzési adó fizetése alóli teljes mentességet kaptak, valamint 
a 10,01 m2 feletti felületű reklámhordózók részére 12.000 forint 
adómérték megállapítása történt meg négyzetméterenként. 

2019. évben az idegenforgalmi adó mértéke az 500 Ft/vendégéj-
szaka mértékről 515 Ft/vendégéjszaka mértékre emelkedett. Szin-
tén 2019. évben az építményadó esetében a nem lakás céljára hasz-
nált lakásokat, üdülőket a hozzátartozó garázsokkal együtt az évi 
900 Ft/m2 adómértékből 200 Ft/m2 adókedvezmény illette meg. 
2019. évtől ez a kedvezmény megszűnt, azaz ezen ingatlanok a ko-
rábbi 700 Ft/m2 helyett 900 Ft/m2 adómértékkel adóznak. 

A helyi adóbevételeknek az önkormányzat működési bevételeihez 
viszonyított aránya az elmúlt időszakban enyhén emelkedő tenden-
ciát mutat: 2014. évben az arány 30,8 %, 2015. évben 32,1 %, 
2016. évben 34,3 %, 2017. évben 33,4%, 2018. évben 33,5 %, 
2019. évben (módosított terv adatok alapján) 33,8 %.

Az intézményi működési bevételek összege 2014. évtől 2018. 
évig csaknem folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, melyet 
a bérleti díjak, strandi belépők, térítési díjak növekedése, strandi 
forgalom növekedése, valamint növekvő kamatbevételek realizálása 
eredményezett.

 A felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, ÁFA visszatérü-
lés, pénzügyi befektetések bevételei) aránya az elmúlt években az 
önkormányzati összes bevételhez viszonyítva alacsony, 1,6 % alatti.  

Kiadások

A működési célú kiadások összege 2014. évtől 2016. évig csökke-
nő, majd 2016. évtől emelkedő tendenciát mutat. A fordított ÁFA, 
valamint az EU-s és hazai pályázati támogatással megvalósuló pro-
jektek működési kiadásai jelentősen hozzájárultak az elmúlt évek 
kiadás emelkedéséhez.  

A felhalmozási célú kiadások aránya az önkormányzat összes 
költségvetési kiadásán belül 2014-2018. évek között változó képet 
mutat: 2014. évben 25,4 %, 2015. évben 30,3 %, 2016. évben 
17,3 %, 2017 évben 21,5 %, 2018 évben 39,3 %, míg 2019. évben 
a módosított terv adatok alapján 58,2 %. 2014. évtől emelkedik, 
majd 2016. évben csökken, s 2016. évtől ismét emelkedő tendenci-
át mutat. A felhalmozási kiadások változó képet mutatnak az elmúlt 
időszakban, mely összefügg a kiadások fedezetének alakulásával (pl. 
elnyert pályázatok forrásai) és a beruházási, felújítási feladatok meg-
valósulásának ütemével.

Jelentősebb (5.000 eFt-nál magasabb összegű) beruházási és fel-
újítási kiadásaink az alábbiak voltak az elmúlt időszakban:

2014. évben
•	 Csapadék- és ívóvízelvezetés kivitelezése, tervezése (Vöröshegyi u. 

forrásvízelvezetése, Csapadékvíz elvezetés: Pinkóczi út- Remete 
köz, Csóka köz- József A. u., Ady Endre u., Arany J. u., Dr Len-
kei u., Panoráma sétány) 22.985 eFt,

•	 Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztése 6.255 eFt,
•	 Közvilágítás kiépítése, tervezése (Babits parkoló, PKKK, Budatava 

gyalogátkelőhely, Berzsenyi u., Móra F. u., Vadász u.-Vadász köz 
közvilágítás terv, Baross G. u. 20., Autóbuszpályaudvar közvilá-
gítás korszerűsítése, Halacs dűlő közterületi lámpák elhelyezése) 
11.351 eFt, 

•	 Kultúrpark megvalósítása (LEADER) 27.321 eFt,
•	 Városgondnokság napelemes rendszer telepítése (KEOP) 53.850 

eFt,

•	 Balatonalmádi hagyományőrző kultúrközpont kialakítása 
(LEADER) 27.314 eFt,

•	 Településrendezési terv felülvizsgálata 6.045 eFt,
•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzések 5.852 eFt,
•	 Wesselényi strand büféépületek építése 29.815 eFt,
•	 Wesselényi strandi felújítások (utcafronti kerítés, főbejárat bur-

kolat felújítása, gazdasági szervízút kialakítása, főbejárat felújítás) 
14.018 eFt,

•	 Támfalomlás elhárítása, partfal helyreállítása: Panoráma sétány 
(vis maior), Balatonfüredi    út (vis maior), Esze Tamás u. támfal 
magasítás, Vörösberény támfal felújítás, Szömörce u.) 68.052 eFt, 

•	 Járda, térburkolat felújítások (Vörösberény, Györgyi. D. Iskola 
térburkolat, Vörösberény ABC felöli oldal, Vörösberényi ABC-
vel szemközti oldal, József A u. -Iker sétány, Veszprémi út (Ma-
dách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon), Kövesalja u.-Noszlopi 
u., Móra F. u. egyoldali, Kőrösi Csoma lépcső felújítás, Thököly 
u., Móra F u. jobb oldali, Baross G u. és Széchenyi sétány össze-
kötő járda felújítás) 34.601 eFt, 

•	 Balatonalmádi településkép javító fejlesztések (KDOP Babits u. 
parkoló, Egészségház parkoló, Széchenyi sétány játszótér, Baross 
G. u. járda felújítása) 40.605 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítása 14.962 eFt,
•	 Útfelújítások: Park u., Babits parkoló köz, Babits társasházi par-

koló, Pinkóczi út, Temető u., Vörösmarty u., Mátyás király u., 
Iskola u., Vadrózsa u., Bajza u., Hársfa u., Szegfű u., Kőrisfa u., 
Madarász u.) 114.068 eFt, 

•	 Csapadékvíz elvezetés, csatorna-hálózat felújítása (Balázs B. u. 
csapadékvíz elvezetés, Forrásvíz elvezetés II. ütem, Bajcsy Zs. u. 
Óvoda szennyvíz-vezeték felújítása, Vöröshegyi u. csapadékvíz-
csatorna felújítás, Szinyei u. csapadékvíz-csatorna felújítás, Óvári 
u. csapadékvíz-csatorna felújítás, Kerékpár út csapadékvíz elve-
zetés felújítás, Fadrusz u. csapadékvíz elvezetés felújítás) 10.609 
eFt, 

•	 Városi köztemető ravatalozójának és haranglábjának felújítása 
8.658 eFt. 

2015. évben
•	 Önerős útépítések (Hóvirág u., Vak Bottyán u., Szilva köz) 

26.051 eFt, 
•	 Nem önerős útépítések, tervezések (Hold u., Árnya u., Vöröskő 

u., Kővirág u., Vessző u., Kürt u. Galagonya u., Berzsenyi u., 
Napraforgó u., Remete köz, Venyige u., Margaréta u., Hadak 
útja, Teleki Blanka u., Madách köz) 33.051 eFt,

•	 Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése: Panoráma sétány, Tábor u., 
Vörösberény-séd vízjogi létesítési terv, Borhetek rendezvényterü-
let víz- és csatornavezeték, Pinkóczi u. 15.804 e Ft, 

•	 Közvilágítás bővítése (Borhetek rendezvényterület, Vízmeder-
Mátyás király u., Mandulás játszótér, Halacs dűlő, Vécsey u., Vé-
csey- Felsőörsi u., Rendezvényterület - vasúti átjáró) 5.518 eFt,

•	 Wesselényi, Káptalanfüredi strandi fejlesztési kiadások: (mini 
golf pálya kivitelezése, büféépületek pergola, strandi büféegysé-
gek árnyékolása - napvitorla 5 db, strandlépcsők – Wesselényi/, 
Káptalanfüredi strand, térvilágítás, kerítés építés, vezetéknélküli 
hálózat kiépítése, Káptalanfüred strandra fűnyíró traktor beszer-
zése) 10.191 eFt, 

•	 Parkok, terek rendezése (Káptalanfüred pihenőpark kialakítása, 
Madách tér parkrendezés, Vörösberényi református templom 
mozgássérült parkoló kialakítása, Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete előtti zöldterület rendezés, Véghelyi D u. területrendezés, 
71-es közút Balatonfüred felöli bevezető szakasz parkrendezési 
munkák) 27.158 eFt,

•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzések 5.157 eFt, 

•	 Kisméretű műfüves pálya létesítése (önerő) 8.940 eFt,
•	 Kártalanítási és kártérítési igények kifizetése (Felsőörsi út vízellá-

tó hálózat bővítése, Bodza u.17. 349/17 hrsz-ú ingatlan kártala-
nítása) 7.866 eFt,

•	 Wesselényi strand partvédmű felújítása 17.800 eFt,
•	 Támfalomlás elhárítása, felújítása: (Panoráma sétány t (vis maior), 

Laposa D u., Attila u., Zichy M u. támfal felújítása) 11.836 eFt,
•	 Járda és parkoló felújítások (József A u. - Iker sétány, Veszpré-

mi út (Madách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon), Széchenyi 
sétány, Borfesztivál rendezvényterület burkolatának felújítása) 
47.352 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. épületenergetikai fejlesztése 
(KEOP) 181.610 eFt,

•	 Szent István sétány kialakítása és fejlesztése 73.980 eFt,
•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. és Kollégium. felújítása 14.610 

eFt,  
•	 Útfelújítások (Martinovics, u, Táncsics M. u., Véghelyi D. u., 

Iker sétány-Kristóf motel útszakasz, Somfa u.) 90.814 eFt,
•	 Vízrendezés, vízelvezetés (Dózsa Gy. u., Dr. Óvári F. u., József A. 

u. s, Árnyas u., Kosztolányi köz 2., Kócsag u. parkoló csapadék-
víz-elvezetés) 22.788 eFt,

•	 Balatonalmádi „Óvári messzelátó” és környezete felújítása 7.631 
eFt.

2016. évben
•	 Önerős útépítések, tervezés (Margaréta u., Hadak útja, Kőrösi 

Csoma S. u.) 14.166 eFt,
•	 Víz- és csapadékvíz elvezetés (Panoráma sétány, Vörösberény-séd 

vízjogi létesítési terv, Veszprémi úti járda, Mátyás király u., Ma-
lomvölgyi u., Erkel Ferenc u., Kompolthy u., Iker sétány, Leven-
dula köz, Tóth Árpád u.)  12.394 eFt,

•	 Strandi fejlesztési kiadások (Wesselényi strand: vonzóerő növelő 
létesítmények tervezése, nyugati oldalán térköves járda kialakí-
tása, napozóágyak beszerzése, játszótér árnyékoló. lépcső beszer-
zése, apartmanok eszközbeszerzése. Budatava strand: járdaépítés, 
átalakítás tervezése) 9.842 eFt,

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 12.814 eFt,
•	 Almádi Magocskák Óvoda eszközbeszerzések 8.744 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

5.561 eFt,
•	 Parkok, terek rendezése (Vörösberény Templom tér és környezete 

fejlesztése, Óvári kilátó előtti közterület rendezése) 19.216 eFt,
•	 Strandi felújítások (Wesselényi stand: apartmanok felújítása, vi-

zesblokk felújítása, fittness eszközök felújítása, szivattyúk felújítá-
sa. Káptalanfüredi strand: szivattyú felújítása) 13.440 eFt,

•	 Támfalomlás elhárítása, felújítás: (Kilátóhegyi u. 8.sz. melletti 
támfal és út helyreállítása, Malomvölgyi u. támfal felújítása és 
út helyreállítása, Balatonalmádi Móló és a Sóhajok hídja közötti 
partvédőmű felújítása) 11.050 eFt,

•	 Járda és parkoló felújítások: (71-es sz. főút, Noszlopy G. és Ber-
csényi u. között, Iker sétány, Berzsenyi u. kitérő szalagkorlát fel-
újítás) 14.866 eFt,

•	 Belterületi utak, járdák felújítása (Györgyi D u. útfelújítás, Györ-
gyi D u. járdafelújítás, Bajcsy Zs u. járdafelújítás) 17.840 eFt,

•	 Magyar-Angol Tannyelű Gimnázium és Kollégium felújítása 
21.728 eFt,

•	 Útfelújítások (Sátorhegyi u. delta, Templom tér delta, Zuzmó u., 
Kompolthy u., Erkel Ferenc u., Malomvölgyi u., Jégmadár u., Is-
tók u., Sátorhegyi delta és Sátorhegyi u. 22. között, Mátyás király 
u. - Tóállás és Pinty u. közötti szakasz útszakasz, Hunyadi u. 37. 
előtti útszakasz, Mányoki u. 5. előtti útszakasz, Hajnal u - Corvin 
u. kereszteződésben útszegély, Vajda János u., Báthori u., Bem u. 
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Páfrány u.) 77.948 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár felújítása (bejárati lép-

cső, terasz teljes járólap csere, tetőfelújítás) 16.067 eFt,
•	 Bajcsy Zs u. óvoda főzőkonyha felújítása 7.258 eFt.

2017. évben
•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 

Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatás felhasználásával 
megvalósult beruházási feladatok:

•	 Wesselényi: 46.920 eFt, Budatava: 21.586 eFt, Káptalanfüredi: 
15.574 eFt,

•	 Thököly u.1. 706 hrsz-ú ingatlan (volt Magtár) megvásárlása 
113.000 eFt,

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 6.358 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

11.825 eFt, 
•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközök beszerzése (7.870 eFt)
•	 Parkok terek rendezése (Hadak útja, Bocskai tér parkoló, 

Budatava tömbbelső) 22.168 eFt, 
•	 Strandi felújítások (Wesselényi strand: bal oldali apartmanok fel-

újítása, főbejárat statikai felújítás, keleti kapu tetőszerkezet felújí-
tása, Flamingó Italbár terasz térkövezés; Budatava strand: Sellő 
büfé szennyvízhálózat korszerűsítés, strand épület elektromos 
felújítása,) 24.132 eFt,

•	 Támfal helyreállítása (Perem u., Szabadság u. 49., Óvári u., Óvári 
u. 14., Budai Nagy Antal u.) 15.108 eFt, 

•	 Lépcsők felújítása (Csikász lépcső, Fadrusz lépcső) 7.270 eFt, 
•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 

Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatásfelhasználásával 
megvalósult felújítási feladatok:

•	 Wesselényi: 6.195 eFt, Budatava: 14.698 eFt, Káptalanfüredi: 
26.451 eFt,

•	 Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan (volt Magtár) 
felújítása 7.764 eFt,

•	 Városház tér szökőkút felújítása 5.489 eFt,
•	 Szent Erzsébet liget közvilágítási hálózat felújítása 9.545 eFt, 

2018. évben
•	 Bornemissza u. önerős útépítése 9.912 eFt,
•	 Nem önerős útépítések (Akácfa u., Kőbánya u., Platán u - Bartók 

B u. szakasz, Szorosi u.) 32.626 eFt, 
•	 Csapadékvíz elvezetés kivitelezése: (Bajcsy Zs. u. 12 db akna 

fedlap, Rákóczi u., Kócsag u. páratlan oldal, Rezeda u., Kócsag u. 
páros oldal) 8.155 eFt, 

•	 Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztése 5.024 eFt, 
•	 Strandi fejlesztési kiadások (Wesselényi strand: benzinmotoros 

lombszívó, elektromos autó, 2 db zuhanyoszlop; strandröp-
labda pálya védőháló a Budatava és Káptalanfüred strandon, 
Káptalanfüredi strand: nagy strandon járdaépítés, zuhany elvá-
lasztó fal; Budatava strand: fűnyíró traktor, elektromos hálózat 
kiépítés, elválasztófal) 14.245 eFt, 

•	 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
a balatonalmádi Wesselényi strandon (TOP -1.2.1-15/15) 7.963 
eFt, 

•	 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (TOP-1.4.1-15) 
14.224 eFt,

•	 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
(VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16) 18.974 eFt,

•	 Balatonalmádi – Vörösberényi-séd vízrendezése (TOP-2.1.3-15) 
32.532 eFt,

•	 Balatonalmádi-Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesz-
tése (TOP-4.1.1-15) 145.200 eFt,

•	 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése (TOP-3.1.1-

15) 230.492 eFt,
•	 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támo-

gatása terhére megvalósított beruházások (Egry u., Remete köz, 
Venyige u.) 64.213 eFt, 

•	 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás terhére Almádi 
Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 10.444 eFt,

•	 Balatonalmádi Sportegyesület részére TAO-s pályázati infrastruk-
túra fejlesztés (tervezés, HÉSZ módosítás) 7.291 eFt,

•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 
Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatásfelhasználásával 
megvalósult beruházási feladatok:

•	 Wesselényi: 1.284 eFt, Budatava: 759 eFt, Káptalanfüredi: 
17.302 eFt,

•	 Vörösberényi Program 2018 pályázat terhére eszközbeszerzések: 
36.960 eFt,

•	 Ingatlanok vásárlása Balatonalmádi külterületen: 0100/21 hrsz: 
10.455 eFt, 0100/22 hrsz: 10.167 eFt, 0100/23 hrsz-ú ingatlan: 
4.538 eFt.

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 13.572 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

8.020 eFt,
•	 Strandi felújítások (büfé épületek tető és kapcsolódó területek 

burkolat felújítása, Wesselényi strand: főbejárat mennyezet, tető-
szigetelés és pergola felújítás, napellenzők, árnyékolók felújítása) 
10.250 eFt,

•	 Útfelújítások (Rezeda u., Temető u.) 17.235 eFt,
•	 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerű-

sítése (TOP-3.2.1-16) 5.847 eFt,
•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGI-

UMI épületrészének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) 
222.171 eFt,

•	 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támo-
gatása terhére megvalósított felújítások (Bajcsy Zs. u., Móra Fe-
renc u., Szent Imre herceg u.) 101.246 eFt,

•	 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás terhére Almádi 
Magocskák Óvoda főzőkonyhájának felújítása 69.634 eFt,

•	 Vörösberényi Program 2018. pályázat terhére felújítási feladat 
(tervezés) 13.876 eFt,

•	 Rákóczi u. 39. sz. lakások felújítása (Önkormányzati Lakás eladá-
si számla terhére) 7.271 eFt.

2019. I. félévben
•	 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (TOP-1.4.1-15) 

175.718 eFt, 
•	 Balatonalmádi – Vörösberényi-séd vízrendezése (TOP-2.1.3-15) 

53.459 eFt,
•	 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése (TOP-3.1.1-

16) 27.735 eFt,
•	 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás 8.750 eFt.

2019. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a beruházá-
si és felújítási kiadások, mivel ez évben a befejezéshez közeledik az 
EU-s pályázati támogatással megvalósuló Almádi Magocskák Óvoda 
új épületének építése és a Vörösberényi-séd vízrendezése, folytató-
dik a Vörösberény 2018 program megnevezéssel induló és jelenleg 
„Kerényi Imre” program néven futó projekt a Kolostor felújításával, 
elkezdődik a TAO-s és egyéb sportinfrastruktúra támogatással meg-
valósuló új sportpálya fejlesztése. A beruházási-felújítási kiadások 
összegét tovább növelik a 2019. évi egyéb beruházási-felújítási (nem 
EU-s és hazai támogatással megvalósuló) előirányzat maradvány ter-
hére történő egyéb fejlesztési kiadások. 

Az EU-s támogatással megvalósult, illetve megvalósuló projektek 

bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet mutatja.
Az Önkormányzat nagy figyelmet fordított a költségvetési egyen-

súly, a likviditás fenntartására, valamint a kötelező és vállalt felada-
tok megfelelő szinten történő ellátására. Az Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó, illetőleg önként vállalt feladatok ellátásához 
kapcsolódó intézményhálózat fenntartási kiadásai az évenkénti költ-
ségvetést determinálják, a működtetés kiadási előirányzatait biztosí-
tani kell, aminek az Önkormányzat a ciklus során eleget is tett.

Szükséges azonban jelezni, hogy Balatonalmádi Város Önkor-
mányzat 2018-2019. évek költségvetése az előző évekhez képest 
jóval kisebb mozgásteret, felhasználható „szabad” előirányzatokat 
biztosított. Ennek oka, hogy a nagy számban elnyert EU-s és ha-
zai finanszírozású projektek megvalósítása egyre nagyobb mértékű 
önerő, saját forrás biztosítását igényelték, és igénylik az önkormány-
zatunktól. 

Az előzőeken túl, az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek 
(felhalmozási célú kiadások) egy része áthúzódik a következő idő-
szakra (2019. július 1-jét követő időszakra), melyek részletezését a 
3. számú melléklet mutatja. Az áthúzódó kötelezettségvállalások és a 
kötött felhasználású (pénz)maradvány (felhalmozási célú céltartalék) 
szintén determinációt jelent, azok fedezetét a tárgyévi (pénz)marad-
vány terhére biztosítani kell.

A több éves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettség-
vállalások évenkénti alakulását mutatja a 4. számú melléklet.

A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determinációk 
rövid szöveges indoklása szemlélteti azt, hogy a város következő 
évi költségvetését több tényező határozza meg, amely helyi döntés 

következménye, így: 
•	 2020. évre, s a következő évekre áthúzódó beruházások, felújítá-

sok, egyéb kötelezettségek,
•	 az intézményhálózat működtetésének és egyéb kötelező önkor-

mányzati feladatok pénzügyi szükséglete.

A fentiek nagymértékben meghatározzák a gazdálkodás vitelét, a 
pénzügyi előirányzatok felhasználásának lehetőségeit, így a jövőben 
is nagy szükség lesz arra, hogy a gazdálkodás vitele során a bizton-
ságos működés elvét a gazdálkodás biztonságáért felelős szem előtt 
tartsa.

A költségvetés egyensúlyát több oldalról is biztosítja az önkor-
mányzat: egyrészt, bár jogszabály nem követeli meg, minden év 
végén készül költségvetési koncepció a következő évre; másrészt a 
költségvetés tervezésében a polgármester, a Hivatal és a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság mellett, az Önkormányzat által megbízott, füg-
getlen könyvvizsgáló is részt vesz. 

Összességében elmondható, hogy a ciklusban az Önkormányzat 
gazdálkodása stabil volt, a tervezett fejlesztések a jelentősen megnö-
vekedett kivitelezési költségek ellenére megvalósultak vagy folyamat-
ban vannak.

Köszönetet mondok Regenyéné Király Andrea osztályvezető asz-
szonynak és a Pénzügyi Osztály munkatársainak a ciklusban végzett 
áldozatos munkájukért és a beszámoló elkészítésében nyújtott segít-
ségükért. 
Balatonalmádi, 2019. szeptember 03.

Dr. Kutics Károly
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

1.sz.melléklet

 adatok: ezer forintban

Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2014/ 2018 év  
%

A/I Immateriális javak 37 857 31 629 23 778 17 524 13 020 34,4%
A/II Tárgyi eszközök  11 255 203 12 607 564 12 509 295 10 739 137 11 205 447 99,6%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök 155 813 156 995 157 818 158 457 158 502 101,7%
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0 0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

11 448 873 12 796 188 12 690 891 10 915 118 11 376 969 99,4%

B/I Készletek 1 185 1 118 1 028 1 825 1 406 118,6%
B/II Értékpapírok 0 0 0 0 780 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II+B/III+B/IV)

1 185 1 118 1 028 1 825 781 406 65941,4%

C/I Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 429 518 309 421 393 91,6%
C/III Forintszámlák 943 581 895 268 1 123 905 2 501 094 1 480 693 156,9%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV) 944 010 895 786 1 124 214 2 501 515 1 481 086 156,9%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések 59 808 46 971 32 028 44 942 36 975 61,8%

42 638 25 587 3 930 4 169 6 491 15,2%
1 877 2 131 1 851 8 149 41 169 2193,3%

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) 104 323 74 689 37 809 57 260 84 635 81,1%

elszámolása 
0 0 7 653 38 448 4 462

0 0 -5 426 -11 089 -41 866
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 23 820 183 305 27 117,4%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 
(=E/I+E/II+E/III)

23 820 2 410 27 664 -37 377 -162508,7%

10 367 2 123 3 227 3 245 7 914 76,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 12 508 781 13 770 724 13 859 579 13 506 627 13 694 633 109,5%
G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke 14 567 246 14 567 246 14 567 246 14 567 246 14 567 246 100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai 0 485 475 485 475 -230 332 -486 560
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 936 367 936 367 936 366 936 366 936 366 100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény -3 057 366 -3 326 642 -3 448 438 -3 579 187 -4 764 878 155,8%
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0
G/VI Mérleg szerinti eredmény -314 416 -121 796 -130 749 -1 185 690 -22 724 7,2%

12 131 831 12 540 650 12 409 900 10 508 403 10 229 450 84,3%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 27 688 12 777 10 686 60 449 42 853 154,8%

Az önkormányzat vagyonának alakulása 2014-2018. években

33 808 39 315 41 215 37 123 32 428 95,9%
15 649 19 242 16 914 18 908 26 948 172,2%
77 145 71 334 68 815 116 480 102 229 132,5%

299 805 1 158 740 1 380 864 2 881 744 3 362 954 1121,7%
12 508 781 13 770 724 13 859 579 13 506 627 13 694 633 109,5%
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Páfrány u.) 77.948 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár felújítása (bejárati lép-

cső, terasz teljes járólap csere, tetőfelújítás) 16.067 eFt,
•	 Bajcsy Zs u. óvoda főzőkonyha felújítása 7.258 eFt.

2017. évben
•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 

Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatás felhasználásával 
megvalósult beruházási feladatok:

•	 Wesselényi: 46.920 eFt, Budatava: 21.586 eFt, Káptalanfüredi: 
15.574 eFt,

•	 Thököly u.1. 706 hrsz-ú ingatlan (volt Magtár) megvásárlása 
113.000 eFt,

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 6.358 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

11.825 eFt, 
•	 Közös Önkormányzati Hivatal eszközök beszerzése (7.870 eFt)
•	 Parkok terek rendezése (Hadak útja, Bocskai tér parkoló, 

Budatava tömbbelső) 22.168 eFt, 
•	 Strandi felújítások (Wesselényi strand: bal oldali apartmanok fel-

újítása, főbejárat statikai felújítás, keleti kapu tetőszerkezet felújí-
tása, Flamingó Italbár terasz térkövezés; Budatava strand: Sellő 
büfé szennyvízhálózat korszerűsítés, strand épület elektromos 
felújítása,) 24.132 eFt,

•	 Támfal helyreállítása (Perem u., Szabadság u. 49., Óvári u., Óvári 
u. 14., Budai Nagy Antal u.) 15.108 eFt, 

•	 Lépcsők felújítása (Csikász lépcső, Fadrusz lépcső) 7.270 eFt, 
•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 

Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatásfelhasználásával 
megvalósult felújítási feladatok:

•	 Wesselényi: 6.195 eFt, Budatava: 14.698 eFt, Káptalanfüredi: 
26.451 eFt,

•	 Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan (volt Magtár) 
felújítása 7.764 eFt,

•	 Városház tér szökőkút felújítása 5.489 eFt,
•	 Szent Erzsébet liget közvilágítási hálózat felújítása 9.545 eFt, 

2018. évben
•	 Bornemissza u. önerős útépítése 9.912 eFt,
•	 Nem önerős útépítések (Akácfa u., Kőbánya u., Platán u - Bartók 

B u. szakasz, Szorosi u.) 32.626 eFt, 
•	 Csapadékvíz elvezetés kivitelezése: (Bajcsy Zs. u. 12 db akna 

fedlap, Rákóczi u., Kócsag u. páratlan oldal, Rezeda u., Kócsag u. 
páros oldal) 8.155 eFt, 

•	 Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztése 5.024 eFt, 
•	 Strandi fejlesztési kiadások (Wesselényi strand: benzinmotoros 

lombszívó, elektromos autó, 2 db zuhanyoszlop; strandröp-
labda pálya védőháló a Budatava és Káptalanfüred strandon, 
Káptalanfüredi strand: nagy strandon járdaépítés, zuhany elvá-
lasztó fal; Budatava strand: fűnyíró traktor, elektromos hálózat 
kiépítés, elválasztófal) 14.245 eFt, 

•	 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
a balatonalmádi Wesselényi strandon (TOP -1.2.1-15/15) 7.963 
eFt, 

•	 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (TOP-1.4.1-15) 
14.224 eFt,

•	 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
(VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16) 18.974 eFt,

•	 Balatonalmádi – Vörösberényi-séd vízrendezése (TOP-2.1.3-15) 
32.532 eFt,

•	 Balatonalmádi-Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesz-
tése (TOP-4.1.1-15) 145.200 eFt,

•	 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése (TOP-3.1.1-

15) 230.492 eFt,
•	 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támo-

gatása terhére megvalósított beruházások (Egry u., Remete köz, 
Venyige u.) 64.213 eFt, 

•	 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás terhére Almádi 
Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 10.444 eFt,

•	 Balatonalmádi Sportegyesület részére TAO-s pályázati infrastruk-
túra fejlesztés (tervezés, HÉSZ módosítás) 7.291 eFt,

•	 A Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt „Balatoni Strandok 
Felújítása” pályázat keretében elnyert támogatásfelhasználásával 
megvalósult beruházási feladatok:

•	 Wesselényi: 1.284 eFt, Budatava: 759 eFt, Káptalanfüredi: 
17.302 eFt,

•	 Vörösberényi Program 2018 pályázat terhére eszközbeszerzések: 
36.960 eFt,

•	 Ingatlanok vásárlása Balatonalmádi külterületen: 0100/21 hrsz: 
10.455 eFt, 0100/22 hrsz: 10.167 eFt, 0100/23 hrsz-ú ingatlan: 
4.538 eFt.

•	 Balatonalmádi Városgondnokság eszközbeszerzések 13.572 eFt,
•	 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár eszközbeszerzések 

8.020 eFt,
•	 Strandi felújítások (büfé épületek tető és kapcsolódó területek 

burkolat felújítása, Wesselényi strand: főbejárat mennyezet, tető-
szigetelés és pergola felújítás, napellenzők, árnyékolók felújítása) 
10.250 eFt,

•	 Útfelújítások (Rezeda u., Temető u.) 17.235 eFt,
•	 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerű-

sítése (TOP-3.2.1-16) 5.847 eFt,
•	 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGI-

UMI épületrészének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) 
222.171 eFt,

•	 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támo-
gatása terhére megvalósított felújítások (Bajcsy Zs. u., Móra Fe-
renc u., Szent Imre herceg u.) 101.246 eFt,

•	 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás terhére Almádi 
Magocskák Óvoda főzőkonyhájának felújítása 69.634 eFt,

•	 Vörösberényi Program 2018. pályázat terhére felújítási feladat 
(tervezés) 13.876 eFt,

•	 Rákóczi u. 39. sz. lakások felújítása (Önkormányzati Lakás eladá-
si számla terhére) 7.271 eFt.

2019. I. félévben
•	 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (TOP-1.4.1-15) 

175.718 eFt, 
•	 Balatonalmádi – Vörösberényi-séd vízrendezése (TOP-2.1.3-15) 

53.459 eFt,
•	 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése (TOP-3.1.1-

16) 27.735 eFt,
•	 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás 8.750 eFt.

2019. évben várhatóan magas szinten fognak alakulni a beruházá-
si és felújítási kiadások, mivel ez évben a befejezéshez közeledik az 
EU-s pályázati támogatással megvalósuló Almádi Magocskák Óvoda 
új épületének építése és a Vörösberényi-séd vízrendezése, folytató-
dik a Vörösberény 2018 program megnevezéssel induló és jelenleg 
„Kerényi Imre” program néven futó projekt a Kolostor felújításával, 
elkezdődik a TAO-s és egyéb sportinfrastruktúra támogatással meg-
valósuló új sportpálya fejlesztése. A beruházási-felújítási kiadások 
összegét tovább növelik a 2019. évi egyéb beruházási-felújítási (nem 
EU-s és hazai támogatással megvalósuló) előirányzat maradvány ter-
hére történő egyéb fejlesztési kiadások. 

Az EU-s támogatással megvalósult, illetve megvalósuló projektek 

bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet mutatja.
Az Önkormányzat nagy figyelmet fordított a költségvetési egyen-

súly, a likviditás fenntartására, valamint a kötelező és vállalt felada-
tok megfelelő szinten történő ellátására. Az Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó, illetőleg önként vállalt feladatok ellátásához 
kapcsolódó intézményhálózat fenntartási kiadásai az évenkénti költ-
ségvetést determinálják, a működtetés kiadási előirányzatait biztosí-
tani kell, aminek az Önkormányzat a ciklus során eleget is tett.

Szükséges azonban jelezni, hogy Balatonalmádi Város Önkor-
mányzat 2018-2019. évek költségvetése az előző évekhez képest 
jóval kisebb mozgásteret, felhasználható „szabad” előirányzatokat 
biztosított. Ennek oka, hogy a nagy számban elnyert EU-s és ha-
zai finanszírozású projektek megvalósítása egyre nagyobb mértékű 
önerő, saját forrás biztosítását igényelték, és igénylik az önkormány-
zatunktól. 

Az előzőeken túl, az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek 
(felhalmozási célú kiadások) egy része áthúzódik a következő idő-
szakra (2019. július 1-jét követő időszakra), melyek részletezését a 
3. számú melléklet mutatja. Az áthúzódó kötelezettségvállalások és a 
kötött felhasználású (pénz)maradvány (felhalmozási célú céltartalék) 
szintén determinációt jelent, azok fedezetét a tárgyévi (pénz)marad-
vány terhére biztosítani kell.

A több éves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettség-
vállalások évenkénti alakulását mutatja a 4. számú melléklet.

A pénzügyi helyzet, valamint a kötelezettségek és determinációk 
rövid szöveges indoklása szemlélteti azt, hogy a város következő 
évi költségvetését több tényező határozza meg, amely helyi döntés 

következménye, így: 
•	 2020. évre, s a következő évekre áthúzódó beruházások, felújítá-

sok, egyéb kötelezettségek,
•	 az intézményhálózat működtetésének és egyéb kötelező önkor-

mányzati feladatok pénzügyi szükséglete.

A fentiek nagymértékben meghatározzák a gazdálkodás vitelét, a 
pénzügyi előirányzatok felhasználásának lehetőségeit, így a jövőben 
is nagy szükség lesz arra, hogy a gazdálkodás vitele során a bizton-
ságos működés elvét a gazdálkodás biztonságáért felelős szem előtt 
tartsa.

A költségvetés egyensúlyát több oldalról is biztosítja az önkor-
mányzat: egyrészt, bár jogszabály nem követeli meg, minden év 
végén készül költségvetési koncepció a következő évre; másrészt a 
költségvetés tervezésében a polgármester, a Hivatal és a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság mellett, az Önkormányzat által megbízott, füg-
getlen könyvvizsgáló is részt vesz. 

Összességében elmondható, hogy a ciklusban az Önkormányzat 
gazdálkodása stabil volt, a tervezett fejlesztések a jelentősen megnö-
vekedett kivitelezési költségek ellenére megvalósultak vagy folyamat-
ban vannak.

Köszönetet mondok Regenyéné Király Andrea osztályvezető asz-
szonynak és a Pénzügyi Osztály munkatársainak a ciklusban végzett 
áldozatos munkájukért és a beszámoló elkészítésében nyújtott segít-
ségükért. 
Balatonalmádi, 2019. szeptember 03.

Dr. Kutics Károly
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

1.sz.melléklet

 adatok: ezer forintban

Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2014/ 2018 év  
%

A/I Immateriális javak 37 857 31 629 23 778 17 524 13 020 34,4%
A/II Tárgyi eszközök  11 255 203 12 607 564 12 509 295 10 739 137 11 205 447 99,6%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök 155 813 156 995 157 818 158 457 158 502 101,7%
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0 0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

11 448 873 12 796 188 12 690 891 10 915 118 11 376 969 99,4%

B/I Készletek 1 185 1 118 1 028 1 825 1 406 118,6%
B/II Értékpapírok 0 0 0 0 780 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II+B/III+B/IV)

1 185 1 118 1 028 1 825 781 406 65941,4%

C/I Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 429 518 309 421 393 91,6%
C/III Forintszámlák 943 581 895 268 1 123 905 2 501 094 1 480 693 156,9%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV) 944 010 895 786 1 124 214 2 501 515 1 481 086 156,9%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések 59 808 46 971 32 028 44 942 36 975 61,8%

42 638 25 587 3 930 4 169 6 491 15,2%
1 877 2 131 1 851 8 149 41 169 2193,3%

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) 104 323 74 689 37 809 57 260 84 635 81,1%

elszámolása 
0 0 7 653 38 448 4 462

0 0 -5 426 -11 089 -41 866
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 23 820 183 305 27 117,4%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 
(=E/I+E/II+E/III)

23 820 2 410 27 664 -37 377 -162508,7%

10 367 2 123 3 227 3 245 7 914 76,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 12 508 781 13 770 724 13 859 579 13 506 627 13 694 633 109,5%
G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke 14 567 246 14 567 246 14 567 246 14 567 246 14 567 246 100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai 0 485 475 485 475 -230 332 -486 560
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 936 367 936 367 936 366 936 366 936 366 100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény -3 057 366 -3 326 642 -3 448 438 -3 579 187 -4 764 878 155,8%
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0
G/VI Mérleg szerinti eredmény -314 416 -121 796 -130 749 -1 185 690 -22 724 7,2%

12 131 831 12 540 650 12 409 900 10 508 403 10 229 450 84,3%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 27 688 12 777 10 686 60 449 42 853 154,8%

Az önkormányzat vagyonának alakulása 2014-2018. években

33 808 39 315 41 215 37 123 32 428 95,9%
15 649 19 242 16 914 18 908 26 948 172,2%
77 145 71 334 68 815 116 480 102 229 132,5%

299 805 1 158 740 1 380 864 2 881 744 3 362 954 1121,7%
12 508 781 13 770 724 13 859 579 13 506 627 13 694 633 109,5%
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

2.sz.melléklet

 adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS 2014. évi tény 2015. évi tény 2016. évi tény 2017. évi tény 2018. évi tény
2019. évi 

módosított terv 
(2019.06.30)

783 871 781 970 793 272 861 600 851 201 793 517
690 246 714 757 753 619 769 865 801 376 740 562

93 625 67 213 39 653 91 735 49 825 52 955
307 320 266 103 197 078 1 346 819 677 920 1 133 515
181 797 92 409 193 662 154 102 531 072 1 081 016
125 523 173 694 3 416 1 192 717 146 848 52 499
542 037 589 052 646 500 676 553 702 654 682 700
276 260 302 121 322 139 360 061 319 691 355 000
261 567 284 452 318 970 314 177 380 140 327 000

4 210 2 479 5 391 2 315 2 823 700
421 788 457 367 428 670 479 300 533 215 537 129

35 631 35 352 124 1 530 11 339 1 600
35 631 35 352 124 1 530 11 339 1 600

151 129 2 526 375 1 749 3 188
151 49 0 0 0 0

0 80 2 526 375 1 749 3 188
134 777 9 206 6 470 1 529 2 416 1 549
134 263 2 864 1 219 1 194 275 49

514 6 342 5 251 335 2 141 1 500
Költségvetési bevételek összesen: 2 225 575 2 139 179 2 074 640 3 367 706 2 780 494 3 153 198

1 747 847 1 828 518 1 870 968 2 017 828 2 088 819 2 016 534
            felhalmozási költségvetési bevételek 477 728 310 661 203 672 1 349 878 691 675 1 136 664
VIII. Finanszírozási bevételek

0 0 1 093 690 1 950 000 1 220 000 780 000
5 304 099 4 721 500 1 280 000

274 055 935 324 877 906 1 107 739 2 490 563 1 493 696
22 557 32 355 34 134 34 519 32 997 3 060

Finanszírozási  bevételek összesen: 5 600 711 5 689 179 3 285 730 3 092 258 3 743 560 2 276 756
Bevételek összesen: 7 826 286 7 828 358 5 360 370 6 459 964 6 524 054 5 429 954

1 584 804 1 533 988 1 524 891 1 560 035 1 818 391 2 257 820

Az önkormányzat bevételének és kiadásának alakulása 2014-2018. években

506 576 500 941 544 546 565 443 635 450 735 509
138 045 141 568 153 615 135 438 136 625 157 823
606 360 664 946 592 654 589 993 754 753 1 029 827

36 100 14 786 7 658 12 081 11 734 20 777
297 723 211 747 226 418 257 080 279 829 313 884

5 149 365 1 572 681 963 3 214
131 167 114 364 131 019 150 651 165 923 181 862
161 407 97 018 93 827 105 748 112 943 59 297

0 0 0 0 0 69 511
II. Felhalmozási kiadások 540 554 665 529 319 063 426 049 1 179 293 3 142 924

221 386 176 214 124 628 291 161 725 130 1 997 455
317 881 478 405 191 316 129 842 451 537 873 825

1 287 10 910 3 119 5 046 2 626 271 644
323 848 3 119 2 657 0 0
964 10 062 0 2 389 2 626 271 644

Költségvetési kiadások összesen: 2 125 358 2 199 517 1 843 954 1 986 084 2 997 684 5 400 744
III. Finanszírozási kiadások

154 860 0 0 0 0 0
0 0 1 093 690 1 950 000 2 000 000 0

4 610 744 4 721 500 1 280 000 0 0 0
0 29 435 34 988 33 317 32 674 29 210

Finanszírozási kiadások összesen: 4 765 604 4 750 935 2 408 678 1 983 317 2 032 674 29 210
Kiadások összesen: 6 890 962 6 950 452 4 252 632 3 969 401 5 030 358 5 429 954

3.sz.melléklet

adatok:  forintban

2019.évi 2019. évi Teljesítés Teljesítés

eredeti ei. mód. ei. V.31. 2019.VI.30 %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások

Önkorm. 1. 0 0 0

Önkorm. 2. 20 000 000 9 644 509 0,0% 9 644 509

Önkorm. 2.a.     Árnyas u. útépítés 0 10 355 491 0,0% 10 355 491
Önkorm. 3. 15 000 000 7 432 921 0,0% 7 432 921
Önkorm. 3.a.     Káptalanfüred 2647/1 hrsz járdaépítés 0 7 567 079 0,0% 7 567 079
Önkorm. 4. 44 251 820 37 294 540 0,0% 37 294 540
Önkorm. 4.a., b.      Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés, 4.b. ) Dankó Pista u. csapadékvíz elvezetés 459 000 2 820 466 0,0% 2 820 466
Önkorm. 5. 1 060 850 1 060 850 0,0% 1 060 850
Önkorm. 5.a-5.g.   044/6, 3768/4, 3806, 3767, 3419/1, 3988;3993;3992, 4589/3, 1676/A/8 hrsz ingatlanok vásárlása 1 506 000 1 506 000 0,0% 1 506 000

Közös.Önk.Hiv. 6. Közös Önkormányzati Hivatal   informatikai eszközök, programok 15 439 051 15 439 051 0,0% 15 439 051
Önkorm. 7. 716 900 716 900 219 456 30,6% 497 444
Önkorm. 7.a.     Zichy u. közvilágítási lámpatestek 228 600 228 600 0,0% 228 600
Önkorm. 8. Strandi fejlesztési kiadások 10 946 216 2 279 005 0,0% 2 279 005

Önkorm. 8.a.-8.g.
     Káptalanfüredi: játszótér eszk.,  Wesselényi: 
játszótér eszk.,  Wesselényi: hálózati végpontkiép.,  Budatava: szörftároló 393 193 9 060 404 4 422 877 48,8% 4 637 527

Önkorm. 9. 275 000 0 0
Önkorm. 10. TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a Wesselényi strandon (önrész) 218 285 949 218 285 949 0 0,0% 218 285 949
Önkorm. 11. TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 734 406 621 745 859 928 175 718 135 23,6% 570 141 793
Önkorm. 12. TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösberényi séd vízrendezése 88 038 505 88 038 505 53 459 002 60,7% 34 579 503
Önkorm. 13. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 504 504 0 0,0% 504
Önkorm. 14. 257 834 257 834 257 835 100,0% -1
Önkorm. 15. 554 850 554 850 0,0% 554 850
Önkorm. 16. TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése 40 987 906 40 987 906 27 735 456 67,7% 13 252 450
Önkorm. 17. TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése  (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése 700 000 0 0 0
Önkorm. 18. 2 611 853 7 984 328 0 0,0% 7 984 328
Önkorm. 19. TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastr. fejl. a Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés realizálódás miatti tartalék 44 757 434 44 757 434 0,0% 44 757 434
Önkorm. 20. 5 080 000 15 946 193 4 191 000 26,3% 11 755 193
Önkorm. 21. 67 906 200 67 425 839 1 473 200 2,2% 65 952 639
Önkorm. 22. 1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 0 436 059 931 0,0% 436 059 931
Önkorm. 23. B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati  infrastr. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh 222 000 222 000 0,0% 222 000
Önkorm. 24. Vörösberényi Program 2018      105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh;  177/2018.(V.31.)Öh 35 772 677 35 772 677 0,0% 35 772 677
Önkorm. 25. "Kerényi Imre" Program (102/2019. (V.10) Öh.) 33 933 025 0,0% 33 933 025
Önkorm. 26. VGI telephely fejlesztés 1 210 000 1 210 000 0,0% 1 210 000
Önkorm. 27. Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 228 600 228 600 0,0% 228 600
Önkorm. 28. Ingatlanok vásárlása 3 673 704 3 673 704 0,0% 3 673 704
Önkorm. 29. 330 352 330 352 0,0% 330 352

B.alm.Városg. 30. 1 320 844 2 284 784 688 251 30,1% 1 596 533

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2019. évben

Címnév Sor-
szám kiadás 2019. 

B.alm.Városg. 31. 3 000 000 3 157 087 3 157 087 100,0% 0
B.alm.Városg. 32. 1 135 380 1 135 380 139 325 12,3% 996 055

A.Magocskák O. 33. 873 760 873 760 172 497 19,7% 701 263

A.Magocskák O. 34. 0 3 099 224 0 0,0% 3 099 224
PKKK 35. 948 899 1 033 723 191 357 18,5% 842 366
PKKK 36. 1 648 000 1 831 400 639 202 34,9% 1 192 198
PKKK 37. 15 334 500 5 491 058 3 691 058 67,2% 1 800 000
PKKK 38. 0 800 000 0 0,0% 800 000

Közös.Önk.Hiv. 39. 1 200 729 1 200 729 798 697 66,5% 402 032
Önkorm. 40. 1 352 463 1 352 463 400 944 29,6% 951 519
Önkorm. 41. Parkok, terek rendezése 6 250 933 6 250 933 0,0% 6 250 933
Önkorm. 42. 5 458 680 5 458 680 0,0% 5 458 680
Önkorm. 43. Információs táblarendszer 818 000 818 000 0,0% 818 000
Önkorm. 44. 2 987 807 2 987 807 2 905 625 97,2% 82 182
Önkorm. 45. 4 530 077 4 530 077 0,0% 4 530 077
Önkorm. 46. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére) 698 500 698 500 698 500 100,0% 0
Önkorm. 47. Éghajlatváltozási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére) 406 400 406 400 406 400 100,0% 0
Önkorm. 48. Balatonalmádi Város honlap készítés (felhasználói jog) 787 400 787 400 0,0% 787 400
Önkorm. 49. Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból) 788 919 788 919 25 938 3,3% 762 981
Önkorm. 50. EU-s projektek kiadásai ( felhalmozási céltartalékból) 17 898 492 6 274 358 0,0% 6 274 358
Önkorm. 51. Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból) 800 000 800 000 0,0% 800 000
Önkorm. 52. 20 337 876 19 203 276 0,0% 19 203 276
Önkorm. 53. 2 000 000 2 000 000 0,0% 2 000 000
Önkorm. 54. Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból) 17 208 918 21 513 845 0,0% 21 513 845
Önkorm. 55. Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból) 788 500 788 500 0,0% 788 500
Önkorm. 56. Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból) 2 978 250 2 978 250 0,0% 2 978 250
Önkorm. 57. Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból) 54 302 613 51 975 183 0,0% 51 975 183

1 521 157 559 1 997 455 111 281 391 842 14,1% 1 716 063 269

2.

Önkorm. 1. 11 446 055 11 814 492 0,0% 11 814 492
Önkorm. 1.a., b.   Wesselényi strand keleti oldal ívókút felújítása 15 039 983 14 671 546 187 000 1,3% 14 484 546
Önkorm. 2. 7 391 668 5 797 934 0,0% 5 797 934
Önkorm. 2.a.     Óvári F. u. 8. sz. alatti  támfal felújítása 1 000 000 2 593 734 2 593 734 100,0% 0
Önkorm. 3. 2 283 672 2 283 672 0,0% 2 283 672
Önkorm. 3.a.     4460 hrsz járdafelújítás 0 0 0
Önkorm. 4. 17 000 000 1 678 906 0,0% 1 678 906
Önkorm. 4.a., b.      Dankó Pista u. útfelújítás,   Bihari-Dob u útfelújítás 0 18 861 548 0,0% 18 861 548
Önkorm. 5. 5 000 000 0 0
Önkorm. 5.a. Öregpark- Platán sor közvilágítás felújítása 6 055 360 0,0% 6 055 360
Önkorm. 6. 517 050 5 627 885 305 000 5,4% 5 322 885
Önkorm. 7. 50 888 988 50 888 988 0,0% 50 888 988
Önkorm. 8. Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés ( Komjáth Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh 0 3 932 182 0,0% 3 932 182
Önkorm. 9. Vörösberényi Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh; 108/2018 (IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh. 306 915 009 306 915 009 0,0% 306 915 009
Önkorm. 10. Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás    106/2019.(V.10.) Öh. 0 408 750 300 8 750 300 2,1% 400 000 000
Önkorm. 11. 3 588 702 3 588 702 0,0% 3 588 702
Önkorm. 12. Györgyi D. u. 22. sz.  lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére) 1 687 000 4 014 430 0,0% 4 014 430
Önkorm. 13. 0 1 140 460 0,0% 1 140 460
Önkorm. 14. 0 190 020 190 020 100,0% 0
Önkorm. 15. EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból) 6 120 078 6 120 078 0,0% 6 120 078
Önkorm. 16. Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból) 19 353 531 10 506 282 0,0% 10 506 282
Önkorm. 17. Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból) 2 647 130 2 647 130 0,0% 2 647 130
Önkorm. 18. 12 051 808 3 301 508 0,0% 3 301 508
Önkorm. 19. Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból) 2 445 052 2 445 052 0,0% 2 445 052

465 375 726 873 825 218 12 026 054 1,4% 861 799 164

3.
Önkorm. 1. Helyi gazdaságfejlesztés támogatása 2 000 000 2 000 000 0,0% 2 000 000
Önkorm. 2. 250 000 250 000 0,0% 250 000
Önkorm. 3. 900 000 900 000 0,0% 900 000
Önkorm. 4. 80 625 361 74 728 842 0,0% 74 728 842
Önkorm. 4.a. 4 495 800 4 495 800 100,0% 0
Önkorm. 5. 1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 0 186 808 303 0,0% 186 808 303
Önkorm. 6. Szent Ignác Római Katolikus Plébánia: Szent Ignác Római Katolikus Templom villamos hálózat felújítása 89/2019.(IV.25.) Öh. 0 2 041 432 2 041 432 100,0% 0
Önkorm. 7. Gyöngyfog 2003 Bt:   fogorvosi eszközök beszerzésére támogatás 45/2019.(II.28.)Öh. 0 420 000 420 000 100,0% 0

83 775 361 271 644 377 6 957 232 2,6% 264 687 145
0

I. 2 070 308 646 3 142 924 706 300 375 128 9,6% 2 842 549 578

II. Finanszírozási kiadások 0
Önkorm. 1. 26 149 113 29 209 619 29 209 619 100,0% 0
Önkorm. 2. Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy) 0 0 0
Önkorm. 3. Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény) 0

26 149 113 29 209 619 29 209 619 100,0% 0
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

2.sz.melléklet

 adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS 2014. évi tény 2015. évi tény 2016. évi tény 2017. évi tény 2018. évi tény
2019. évi 

módosított terv 
(2019.06.30)

783 871 781 970 793 272 861 600 851 201 793 517
690 246 714 757 753 619 769 865 801 376 740 562

93 625 67 213 39 653 91 735 49 825 52 955
307 320 266 103 197 078 1 346 819 677 920 1 133 515
181 797 92 409 193 662 154 102 531 072 1 081 016
125 523 173 694 3 416 1 192 717 146 848 52 499
542 037 589 052 646 500 676 553 702 654 682 700
276 260 302 121 322 139 360 061 319 691 355 000
261 567 284 452 318 970 314 177 380 140 327 000

4 210 2 479 5 391 2 315 2 823 700
421 788 457 367 428 670 479 300 533 215 537 129

35 631 35 352 124 1 530 11 339 1 600
35 631 35 352 124 1 530 11 339 1 600

151 129 2 526 375 1 749 3 188
151 49 0 0 0 0

0 80 2 526 375 1 749 3 188
134 777 9 206 6 470 1 529 2 416 1 549
134 263 2 864 1 219 1 194 275 49

514 6 342 5 251 335 2 141 1 500
Költségvetési bevételek összesen: 2 225 575 2 139 179 2 074 640 3 367 706 2 780 494 3 153 198

1 747 847 1 828 518 1 870 968 2 017 828 2 088 819 2 016 534
            felhalmozási költségvetési bevételek 477 728 310 661 203 672 1 349 878 691 675 1 136 664
VIII. Finanszírozási bevételek

0 0 1 093 690 1 950 000 1 220 000 780 000
5 304 099 4 721 500 1 280 000

274 055 935 324 877 906 1 107 739 2 490 563 1 493 696
22 557 32 355 34 134 34 519 32 997 3 060

Finanszírozási  bevételek összesen: 5 600 711 5 689 179 3 285 730 3 092 258 3 743 560 2 276 756
Bevételek összesen: 7 826 286 7 828 358 5 360 370 6 459 964 6 524 054 5 429 954

1 584 804 1 533 988 1 524 891 1 560 035 1 818 391 2 257 820

Az önkormányzat bevételének és kiadásának alakulása 2014-2018. években

506 576 500 941 544 546 565 443 635 450 735 509
138 045 141 568 153 615 135 438 136 625 157 823
606 360 664 946 592 654 589 993 754 753 1 029 827

36 100 14 786 7 658 12 081 11 734 20 777
297 723 211 747 226 418 257 080 279 829 313 884

5 149 365 1 572 681 963 3 214
131 167 114 364 131 019 150 651 165 923 181 862
161 407 97 018 93 827 105 748 112 943 59 297

0 0 0 0 0 69 511
II. Felhalmozási kiadások 540 554 665 529 319 063 426 049 1 179 293 3 142 924

221 386 176 214 124 628 291 161 725 130 1 997 455
317 881 478 405 191 316 129 842 451 537 873 825

1 287 10 910 3 119 5 046 2 626 271 644
323 848 3 119 2 657 0 0
964 10 062 0 2 389 2 626 271 644

Költségvetési kiadások összesen: 2 125 358 2 199 517 1 843 954 1 986 084 2 997 684 5 400 744
III. Finanszírozási kiadások

154 860 0 0 0 0 0
0 0 1 093 690 1 950 000 2 000 000 0

4 610 744 4 721 500 1 280 000 0 0 0
0 29 435 34 988 33 317 32 674 29 210

Finanszírozási kiadások összesen: 4 765 604 4 750 935 2 408 678 1 983 317 2 032 674 29 210
Kiadások összesen: 6 890 962 6 950 452 4 252 632 3 969 401 5 030 358 5 429 954

3.sz.melléklet

adatok:  forintban

2019.évi 2019. évi Teljesítés Teljesítés

eredeti ei. mód. ei. V.31. 2019.VI.30 %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások

Önkorm. 1. 0 0 0

Önkorm. 2. 20 000 000 9 644 509 0,0% 9 644 509

Önkorm. 2.a.     Árnyas u. útépítés 0 10 355 491 0,0% 10 355 491
Önkorm. 3. 15 000 000 7 432 921 0,0% 7 432 921
Önkorm. 3.a.     Káptalanfüred 2647/1 hrsz járdaépítés 0 7 567 079 0,0% 7 567 079
Önkorm. 4. 44 251 820 37 294 540 0,0% 37 294 540
Önkorm. 4.a., b.      Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés, 4.b. ) Dankó Pista u. csapadékvíz elvezetés 459 000 2 820 466 0,0% 2 820 466
Önkorm. 5. 1 060 850 1 060 850 0,0% 1 060 850
Önkorm. 5.a-5.g.   044/6, 3768/4, 3806, 3767, 3419/1, 3988;3993;3992, 4589/3, 1676/A/8 hrsz ingatlanok vásárlása 1 506 000 1 506 000 0,0% 1 506 000

Közös.Önk.Hiv. 6. Közös Önkormányzati Hivatal   informatikai eszközök, programok 15 439 051 15 439 051 0,0% 15 439 051
Önkorm. 7. 716 900 716 900 219 456 30,6% 497 444
Önkorm. 7.a.     Zichy u. közvilágítási lámpatestek 228 600 228 600 0,0% 228 600
Önkorm. 8. Strandi fejlesztési kiadások 10 946 216 2 279 005 0,0% 2 279 005

Önkorm. 8.a.-8.g.
     Káptalanfüredi: játszótér eszk.,  Wesselényi: 
játszótér eszk.,  Wesselényi: hálózati végpontkiép.,  Budatava: szörftároló 393 193 9 060 404 4 422 877 48,8% 4 637 527

Önkorm. 9. 275 000 0 0
Önkorm. 10. TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a Wesselényi strandon (önrész) 218 285 949 218 285 949 0 0,0% 218 285 949
Önkorm. 11. TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 734 406 621 745 859 928 175 718 135 23,6% 570 141 793
Önkorm. 12. TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösberényi séd vízrendezése 88 038 505 88 038 505 53 459 002 60,7% 34 579 503
Önkorm. 13. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 504 504 0 0,0% 504
Önkorm. 14. 257 834 257 834 257 835 100,0% -1
Önkorm. 15. 554 850 554 850 0,0% 554 850
Önkorm. 16. TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése 40 987 906 40 987 906 27 735 456 67,7% 13 252 450
Önkorm. 17. TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése  (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése 700 000 0 0 0
Önkorm. 18. 2 611 853 7 984 328 0 0,0% 7 984 328
Önkorm. 19. TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastr. fejl. a Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés realizálódás miatti tartalék 44 757 434 44 757 434 0,0% 44 757 434
Önkorm. 20. 5 080 000 15 946 193 4 191 000 26,3% 11 755 193
Önkorm. 21. 67 906 200 67 425 839 1 473 200 2,2% 65 952 639
Önkorm. 22. 1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 0 436 059 931 0,0% 436 059 931
Önkorm. 23. B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati  infrastr. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh 222 000 222 000 0,0% 222 000
Önkorm. 24. Vörösberényi Program 2018      105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh;  177/2018.(V.31.)Öh 35 772 677 35 772 677 0,0% 35 772 677
Önkorm. 25. "Kerényi Imre" Program (102/2019. (V.10) Öh.) 33 933 025 0,0% 33 933 025
Önkorm. 26. VGI telephely fejlesztés 1 210 000 1 210 000 0,0% 1 210 000
Önkorm. 27. Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 228 600 228 600 0,0% 228 600
Önkorm. 28. Ingatlanok vásárlása 3 673 704 3 673 704 0,0% 3 673 704
Önkorm. 29. 330 352 330 352 0,0% 330 352

B.alm.Városg. 30. 1 320 844 2 284 784 688 251 30,1% 1 596 533

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2019. évben

Címnév Sor-
szám kiadás 2019. 

B.alm.Városg. 31. 3 000 000 3 157 087 3 157 087 100,0% 0
B.alm.Városg. 32. 1 135 380 1 135 380 139 325 12,3% 996 055

A.Magocskák O. 33. 873 760 873 760 172 497 19,7% 701 263

A.Magocskák O. 34. 0 3 099 224 0 0,0% 3 099 224
PKKK 35. 948 899 1 033 723 191 357 18,5% 842 366
PKKK 36. 1 648 000 1 831 400 639 202 34,9% 1 192 198
PKKK 37. 15 334 500 5 491 058 3 691 058 67,2% 1 800 000
PKKK 38. 0 800 000 0 0,0% 800 000

Közös.Önk.Hiv. 39. 1 200 729 1 200 729 798 697 66,5% 402 032
Önkorm. 40. 1 352 463 1 352 463 400 944 29,6% 951 519
Önkorm. 41. Parkok, terek rendezése 6 250 933 6 250 933 0,0% 6 250 933
Önkorm. 42. 5 458 680 5 458 680 0,0% 5 458 680
Önkorm. 43. Információs táblarendszer 818 000 818 000 0,0% 818 000
Önkorm. 44. 2 987 807 2 987 807 2 905 625 97,2% 82 182
Önkorm. 45. 4 530 077 4 530 077 0,0% 4 530 077
Önkorm. 46. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére) 698 500 698 500 698 500 100,0% 0
Önkorm. 47. Éghajlatváltozási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére) 406 400 406 400 406 400 100,0% 0
Önkorm. 48. Balatonalmádi Város honlap készítés (felhasználói jog) 787 400 787 400 0,0% 787 400
Önkorm. 49. Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból) 788 919 788 919 25 938 3,3% 762 981
Önkorm. 50. EU-s projektek kiadásai ( felhalmozási céltartalékból) 17 898 492 6 274 358 0,0% 6 274 358
Önkorm. 51. Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból) 800 000 800 000 0,0% 800 000
Önkorm. 52. 20 337 876 19 203 276 0,0% 19 203 276
Önkorm. 53. 2 000 000 2 000 000 0,0% 2 000 000
Önkorm. 54. Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból) 17 208 918 21 513 845 0,0% 21 513 845
Önkorm. 55. Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból) 788 500 788 500 0,0% 788 500
Önkorm. 56. Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból) 2 978 250 2 978 250 0,0% 2 978 250
Önkorm. 57. Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból) 54 302 613 51 975 183 0,0% 51 975 183

1 521 157 559 1 997 455 111 281 391 842 14,1% 1 716 063 269

2.

Önkorm. 1. 11 446 055 11 814 492 0,0% 11 814 492
Önkorm. 1.a., b.   Wesselényi strand keleti oldal ívókút felújítása 15 039 983 14 671 546 187 000 1,3% 14 484 546
Önkorm. 2. 7 391 668 5 797 934 0,0% 5 797 934
Önkorm. 2.a.     Óvári F. u. 8. sz. alatti  támfal felújítása 1 000 000 2 593 734 2 593 734 100,0% 0
Önkorm. 3. 2 283 672 2 283 672 0,0% 2 283 672
Önkorm. 3.a.     4460 hrsz járdafelújítás 0 0 0
Önkorm. 4. 17 000 000 1 678 906 0,0% 1 678 906
Önkorm. 4.a., b.      Dankó Pista u. útfelújítás,   Bihari-Dob u útfelújítás 0 18 861 548 0,0% 18 861 548
Önkorm. 5. 5 000 000 0 0
Önkorm. 5.a. Öregpark- Platán sor közvilágítás felújítása 6 055 360 0,0% 6 055 360
Önkorm. 6. 517 050 5 627 885 305 000 5,4% 5 322 885
Önkorm. 7. 50 888 988 50 888 988 0,0% 50 888 988
Önkorm. 8. Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés ( Komjáth Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh 0 3 932 182 0,0% 3 932 182
Önkorm. 9. Vörösberényi Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh; 108/2018 (IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh. 306 915 009 306 915 009 0,0% 306 915 009
Önkorm. 10. Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás    106/2019.(V.10.) Öh. 0 408 750 300 8 750 300 2,1% 400 000 000
Önkorm. 11. 3 588 702 3 588 702 0,0% 3 588 702
Önkorm. 12. Györgyi D. u. 22. sz.  lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére) 1 687 000 4 014 430 0,0% 4 014 430
Önkorm. 13. 0 1 140 460 0,0% 1 140 460
Önkorm. 14. 0 190 020 190 020 100,0% 0
Önkorm. 15. EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból) 6 120 078 6 120 078 0,0% 6 120 078
Önkorm. 16. Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból) 19 353 531 10 506 282 0,0% 10 506 282
Önkorm. 17. Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból) 2 647 130 2 647 130 0,0% 2 647 130
Önkorm. 18. 12 051 808 3 301 508 0,0% 3 301 508
Önkorm. 19. Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból) 2 445 052 2 445 052 0,0% 2 445 052

465 375 726 873 825 218 12 026 054 1,4% 861 799 164

3.
Önkorm. 1. Helyi gazdaságfejlesztés támogatása 2 000 000 2 000 000 0,0% 2 000 000
Önkorm. 2. 250 000 250 000 0,0% 250 000
Önkorm. 3. 900 000 900 000 0,0% 900 000
Önkorm. 4. 80 625 361 74 728 842 0,0% 74 728 842
Önkorm. 4.a. 4 495 800 4 495 800 100,0% 0
Önkorm. 5. 1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 0 186 808 303 0,0% 186 808 303
Önkorm. 6. Szent Ignác Római Katolikus Plébánia: Szent Ignác Római Katolikus Templom villamos hálózat felújítása 89/2019.(IV.25.) Öh. 0 2 041 432 2 041 432 100,0% 0
Önkorm. 7. Gyöngyfog 2003 Bt:   fogorvosi eszközök beszerzésére támogatás 45/2019.(II.28.)Öh. 0 420 000 420 000 100,0% 0

83 775 361 271 644 377 6 957 232 2,6% 264 687 145
0

I. 2 070 308 646 3 142 924 706 300 375 128 9,6% 2 842 549 578

II. Finanszírozási kiadások 0
Önkorm. 1. 26 149 113 29 209 619 29 209 619 100,0% 0
Önkorm. 2. Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy) 0 0 0
Önkorm. 3. Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény) 0

26 149 113 29 209 619 29 209 619 100,0% 0
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
4.sz.melléklet

 adatok: forintban
Kötelezettség jogcíme 2019.01.01- 2019.07.01- Összesen

kifizetés 2019.06.30 2019.12.31 2020. 2021. 2022. 2022. után (4+5+6+..+10)
tény várható

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Felhalmozási célú hitel-törlesztés
549 852 000 0 0  0 549 852 000

3. 1995 251 714 000 251 714 000
4.                        Bef. szennyvízcsat. ép. 2008. 2008 235 140 000 235 140 000
5. 486 854 000 0 0  0 486 854 000
6 Kamattörlesztés: Japán hitel
7.                          Bef.sz.csat.ép. 2008. 2008 62 998 000 62 998 000
8. Kamattörlesztés összesen (6+7) 62 998 000 0 0  0 62998 000
9. Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+…32): 1 240 008 681 271 326 486 2 053 007 442 6 565 658 0 0 0 3 570 908 267

10. Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP *** 2011 80 172 000 80 172 000
11. 2013 54 022 000 54 022 000
12. 2013 34 764 000 34 764 000
13. Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP *** 2013 54 220 000 54 220 000

14. (161/2014. (VII.18.) Öh.) *** 2015 182 563 000 182 563 000
15. 2014 1 878 000 1 878 000

16. fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. *** 2016 151 971 062 257 835 -1 152 228 896

17.
TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 
60/2016. (III.31.) Öh. *** 2016 33 678 636 53 459 002 34 579 503 121 717 141

18.
TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastr. Fejl. a balatonalmádi 
Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh *** 2016 7 962 900 0 218 285 949 6 565 658 232 814 507

19.
 TOP-4.1.1-15.  Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 
100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh *** 2016 18 370 550 175 718 135 570 141 793 764 230 478

20.
Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 
101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.) Öh. 2016 0 0 3 099 224 0 3 099 224

21.
TOP-3.2.1-15.  Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének 

2016 224 507 754 0 0 224 507 754

22. 2016 9 708 570 5 969 000 136 407 681 0 152 085 251
23. 10037/2019.(II.14.) Korm. Hat. alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 2019 0 0 622 868 234 622 868 234

24. munkagépek beszerzése *** 2016 18 973 800 0 0 18 973 800

25.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása *** 2017 2 159 496 0 504 2 160 000

26. TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése *** 2017 230 491 976 27 735 456 13 252 450 271 479 882

27.
Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 
177/2018.(V.31.) Öh. 2018 53 076 141 3 691 058 344 487 686 0 401 254 885

1.

2.

Kötelezett- 
ség vállalás 

éve

Sor- 
szám

28. "Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.) 2019 0 0 33 933 025 33 933 025

29.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda 

2017 80 903 574 0 0 80 903 574

30.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai 

2017 125 222 0 50 888 988 51 014 210
31. 2018 0 4 191 000 11 755 193 15 946 193

32. fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása *** 2018 460 000 305 000 13 307 213 14 072 213
33. 586 576 445 139 019 086 380 148 233 2 341 000 1 305 000 1 005 000 7 040 000 1 117 434 764
34. Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP *** 2011 2 324 000 2 324 000
35. 2013 1 040 000 1 040 000

36.
Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP 
*** 2013 548 000 548 000

37. 2013 2 764 000 2 764 000

38.
Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megosztása 
TÁMOP *** 2013 9 460 000 9 460 000

39. (161/2014. (VII.18.) Öh.) *** 2015 7 099 000 0 7 099 000

40.
Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 
245/2013. (XI.28.)Öh 2013 60 000 36 000  0  0  0 96 000

41. Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh 2010 300 000 0 300 000
42. Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh 2014 204 000 36 000 24 000 36 000  0  0 300 000
43. Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP 2013 2 545 000 2 545 000

44.
Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez 
általános iskolások számára TÁMOP 2013 7 442 000 7 442 000

45.
Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj 
(121/2015. (IV.30.) Öh.) 2015 30 480 000 30 480 000

46. 2014 2 455 286 327 752 672 248 1000 000 1000 000 1000 000 7 000 000 13 455 286

47. fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.) 2014 1 512 028 366 142 633 858 1 000 000 0 0 3 512 028

48.
Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással 
kapcsolatos fedezet biztosítása 2014 21 491 000 0  0  0  0 21 491 000

49.
Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 
(148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.) 2014 348 849 632 38 085 606 58 981 394 0 0 445 916 632

50.
Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj  
(9/2015. (I.29.) Öh.) 2015 20 145 0 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000 80 145

51. fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. *** 2016 42 589 719 67 108 133 365 0 0  0 42 790 192

52.
TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 
60/2016. (III.31.) Öh. *** 2016 4 072 077 14 433 930 19 491 107 0 0  0 37 997 114

53.

TOP-1.2.1-15  Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a 
balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 
204/2017.(VIII.10.) Öh *** 2016 3 710 000 0 18 021 000 0 0  0 21 731 000

54.
 TOP-4.1.1-15.  Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 
100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh *** 2016 9 908 237 47 771 808 147 866 990 0 0  0 205 547 035

55.

TOP-3.2.1-15.  Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének 

*** 2016 5 627 628 217 935 0 0 0  0 5 845 563

56. Öh. *** 2016 800 000 0 5 540 000  0  0  0 6 340 000

57.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása *** 2017 2 109 904 0 5 508 546 7 618 450

58. munkagépek beszerzése  *** 2017 165 100 0 0 165 100
59. TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése *** 2017 43 195 509 35 027 413 338 035 78 560 957

60.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda 

2017 754 350 0 0 754 350

61.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai 

2017 0 0 5 000 5 000

62.
319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti 
feladatainak ellátása 2018 0 0 300 000 300 000 300 000 900 000

63. 2016 1 166 300 650 000 5 025 861 6 842 161

64.
10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra 
fejlesztés 2019 0 0 58 148 349 58 148 349

65.
Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 
177/2018.(V.31.) Öh. 2018 33 846 330 2 035 392 59 417 480 0 95 299 202

66. 2018 37 200 0 0 37 200
67. Összesen (1+2+9+33): 2 376 437 126 410 345 572 2 433 155 675 8 906 658 1 305 000 1 005 000 7 040 000 5 238 195 031

Megjegyzés: *** EU-s támogatással megvalósuló projektek

5.sz.melléklet

Kiadások

kiadás várható 
2019. 01.01- 2019.01.01.-

2019.06.30.
2019.01.01.-
2019.06.30.

Endre-Vörösmarty út 
csapadékvíz elvezetése

82 259 855 8 225 986   

emelése után
82 496 000 8 550 000   

3   TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037
Kulturális szakemberek 

továbbképzésének 
szervezése 

elfogadott 2 545 000 2 545 000 0   100% 2 545 000 0 2 545 000 0 2013.02.25 2014.11.30 2015.04.01 2019.08.30

4 TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454
Tudásforrás-Kalauz a digitális 

írástudás fejlesztéséhez 
általános iskolások számára

elfogadott 7 442 000 7 313 000 129 000   100% 7 442 000 0 7 313 000 0 2013.10.01 2014.10.31 2015.03.18 2019.11.30

Balatonalmádi 
városközpontjának 

II. ütem

40 541 250 0   

emelése után
55 062 717 14 521 467   

6 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504

Balatonalmádi 
Városgondnokság napelemes 

alap

elfogadott 54 768 006 54 768 006 0   100% 54 768 006 0 54 768 006 0 2013.10.30 2014.04.30 2014.09.24 2019.04.30

Balatonalmádi LEADER 

Kultúrközpont kialakítása
36 945 539 7 748 267   

emelése után
38 332 000 15 080 000   

Balatonalmádi Magy-Angol 

Kollégium gimnáziumi 
épületrészének 

épületenergetikai fejlesztése

149 080 607 0   

emelése után
189 661 800 40 581 193   

Balatonalmádi - Vörösberény 

fejlesztése
119 799 408   59 799 409   

emelése után 195 019 098   135 019 099   

Balatonalmádi, Vörösberényi-
séd vízrendezése 116 253 053   0   

emelése után 159 714 255   43 461 202   

265 412 237   0   

349 894 404   84 482 167   

so
rs

z.

státusza
támogatási támoga-

tási 
Kiadások

zárás dátuma

2018.12.31 2019.03.31 2023.12.31

2020.03.30 2024.12.312017.06.01 2019.12.31

2017.06.01

1 KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 elfogadott 73 946 000 90% 82 496 000 0 73 946 000 0 2012.08.02 2013.08.31 2014.04.03 2019.04.03

2 TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089 Bakony-Balaton elfogadott 9 460 000 9 460 000 0   100% 9 460 000 0 9 460 000 0 2013.01.01 2014.04.30 2014.05.27 2019.04.30

5 KDOP-3.1.1/C-12-2012 elfogadott 40 541 250 100% 55 062 717 0 40 541 250 0 2013.05.10 2014.08.10 2015.03.12 2020.03.12

7
MVH LEADER 2013. 

35/2013.(V.22.) VM rendelet 
alapján

elfogadott 23 252 000 77% 38 332 000 0 23 252 000 0 2013.12.03 2014.12.31 2015.07.07 2020.07.07

8 KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025 elfogadott 149 080 607 100% 189 661 800 0 149 080 607 0 2015.05.18 2015.08.31 2015.12.16 2020.12.16

9
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése
támogatott 59 999 999 50% 194 560 791 458 307 59 999 999 0 324 943

10
TOP-2.1.3-15 Települési 

környezetvédelmi Infrastruktúra-
fejlesztések

támogatott 116 253 053 100% 37 750 713 121 963 542 111 300 053 4 953 000 67 892 932

11 TOP-3.1.1-15 Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés *

Balatonalmádi 
kerékpárosbartá várossá 

fejlesztése
támogatott 265 412 237 100% 273 687 485 76 206 919 252 204 237 13 208 000 62 762 8692017.10.15 2019.02.28 2019.05.29 2024.02.28

182 938 273   32 799 495   

254 545 707   104 406 929   

593 057 922   0   

969 777 513   376 719 591   

142 274 825   0   

230 353 317   88 078 492   

6 340 000   0   

0   

Utak karbantartásához 

munkagépek beszerzése 
Balatonalmádi konzorciumi 

tagi rész

18 973 800   4 824 400   

emelése után 19 138 900   3 075 940   

Balatonalmádi Város 
Önkormányzat ASP 

központhoz való csatlakozása
9 000 000   0   

emelése után 9 778 450   778 450   

fejlesztése 265 000 000   0   

emelése után 0   0   

 Mesekút kialakítása a hrsz. 18 857 236   0   

emelése után 14 072 213   14 072 213   

2 648 401 380   1 719 445 637   928 955 743   1 240 521 881   1 407 879 499   1 660 241 019   59 204 618   354 993 622 14 173 200

2017.10.01

2020.08.29 2025.05.31

2020.11.29 2025.08.31

2020.06.29

2019.08.29 2024.06.30

2017.01.01 2020.05.31

2018.12.15

2017.05.01 2019.06.30

2017.11.302017.08.01

2017.10.20

12
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti fenntartható 
turizmusfejlesztés*

Aktív sportos strandélet 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése a balatonalmádi 

Wesselényi strandon

támogatott 150 138 778 82% 11 672 900 242 872 807 143 573 120 6 565 658 2017.11.01 2020.08.31

13

TOP-1.4.1-15  A foglalkoztatás és 

családbarát, munkába állást 

közszolgáltatások fejlesztésével*

Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése támogatott 593 057 922 100% 28 278 787 941 498 726 574 642 922 18 415 000 223 489 9432020.03.31 2025.03.31

14
TOP-3.2.1-15  Önkormányzati 

épületek energetikai 

Balatonalmádi, Magyar-Angol 

épületrészének 
épületenergetikai 

támogatott 142 274 825 100% 230 135 382 217 935 142 274 825 0 217 9352019.03.15 2023.12.15

15 TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási 

Balatonfüred és 
Balatonalmádi közös helyi 

foglalkoztatási 

Balatonalmádi konzorciumi 
tagi rész

támogatott 6 340 000 100%

16

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi 
helyi közutatk fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 

és munkagépek beszerzése

támogatott 16 062 960 85% 19 138 900 16 062 960 14 173 200

800 000 5 540 000 6 340 000 0

2019.05.03 2022.11.30

18
168/2019. (VII.29.) Öh.

benyújtott 0 

4 269 400 5 509 050

0 0

9 000 000 017

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
Csatlkoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztése

támogatott 9 000 000 100%

0

VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi 
identitást és közösségi 

fejlesztések támogatása”

benyújtott 0 100% 460 000

00

13 612 213

ÖSSZESEN:

305 00019

100% 0

0 0
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
4.sz.melléklet

 adatok: forintban
Kötelezettség jogcíme 2019.01.01- 2019.07.01- Összesen

kifizetés 2019.06.30 2019.12.31 2020. 2021. 2022. 2022. után (4+5+6+..+10)
tény várható

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Felhalmozási célú hitel-törlesztés
549 852 000 0 0  0 549 852 000

3. 1995 251 714 000 251 714 000
4.                        Bef. szennyvízcsat. ép. 2008. 2008 235 140 000 235 140 000
5. 486 854 000 0 0  0 486 854 000
6 Kamattörlesztés: Japán hitel
7.                          Bef.sz.csat.ép. 2008. 2008 62 998 000 62 998 000
8. Kamattörlesztés összesen (6+7) 62 998 000 0 0  0 62998 000
9. Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+…32): 1 240 008 681 271 326 486 2 053 007 442 6 565 658 0 0 0 3 570 908 267

10. Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP *** 2011 80 172 000 80 172 000
11. 2013 54 022 000 54 022 000
12. 2013 34 764 000 34 764 000
13. Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP *** 2013 54 220 000 54 220 000

14. (161/2014. (VII.18.) Öh.) *** 2015 182 563 000 182 563 000
15. 2014 1 878 000 1 878 000

16. fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. *** 2016 151 971 062 257 835 -1 152 228 896

17.
TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 
60/2016. (III.31.) Öh. *** 2016 33 678 636 53 459 002 34 579 503 121 717 141

18.
TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastr. Fejl. a balatonalmádi 
Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh *** 2016 7 962 900 0 218 285 949 6 565 658 232 814 507

19.
 TOP-4.1.1-15.  Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 
100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh *** 2016 18 370 550 175 718 135 570 141 793 764 230 478

20.
Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 
101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.) Öh. 2016 0 0 3 099 224 0 3 099 224

21.
TOP-3.2.1-15.  Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének 

2016 224 507 754 0 0 224 507 754

22. 2016 9 708 570 5 969 000 136 407 681 0 152 085 251
23. 10037/2019.(II.14.) Korm. Hat. alapján sportinfrastruktúra fejlesztés 2019 0 0 622 868 234 622 868 234

24. munkagépek beszerzése *** 2016 18 973 800 0 0 18 973 800

25.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása *** 2017 2 159 496 0 504 2 160 000

26. TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése *** 2017 230 491 976 27 735 456 13 252 450 271 479 882

27.
Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 
177/2018.(V.31.) Öh. 2018 53 076 141 3 691 058 344 487 686 0 401 254 885

1.

2.

Kötelezett- 
ség vállalás 

éve

Sor- 
szám

28. "Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.) 2019 0 0 33 933 025 33 933 025

29.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda 

2017 80 903 574 0 0 80 903 574

30.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai 

2017 125 222 0 50 888 988 51 014 210
31. 2018 0 4 191 000 11 755 193 15 946 193

32. fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása *** 2018 460 000 305 000 13 307 213 14 072 213
33. 586 576 445 139 019 086 380 148 233 2 341 000 1 305 000 1 005 000 7 040 000 1 117 434 764
34. Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP *** 2011 2 324 000 2 324 000
35. 2013 1 040 000 1 040 000

36.
Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP 
*** 2013 548 000 548 000

37. 2013 2 764 000 2 764 000

38.
Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megosztása 
TÁMOP *** 2013 9 460 000 9 460 000

39. (161/2014. (VII.18.) Öh.) *** 2015 7 099 000 0 7 099 000

40.
Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 
245/2013. (XI.28.)Öh 2013 60 000 36 000  0  0  0 96 000

41. Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh 2010 300 000 0 300 000
42. Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh 2014 204 000 36 000 24 000 36 000  0  0 300 000
43. Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP 2013 2 545 000 2 545 000

44.
Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez 
általános iskolások számára TÁMOP 2013 7 442 000 7 442 000

45.
Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj 
(121/2015. (IV.30.) Öh.) 2015 30 480 000 30 480 000

46. 2014 2 455 286 327 752 672 248 1000 000 1000 000 1000 000 7 000 000 13 455 286

47. fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.) 2014 1 512 028 366 142 633 858 1 000 000 0 0 3 512 028

48.
Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással 
kapcsolatos fedezet biztosítása 2014 21 491 000 0  0  0  0 21 491 000

49.
Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 
(148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.) 2014 348 849 632 38 085 606 58 981 394 0 0 445 916 632

50.
Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj  
(9/2015. (I.29.) Öh.) 2015 20 145 0 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000 80 145

51. fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. *** 2016 42 589 719 67 108 133 365 0 0  0 42 790 192

52.
TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 
60/2016. (III.31.) Öh. *** 2016 4 072 077 14 433 930 19 491 107 0 0  0 37 997 114

53.

TOP-1.2.1-15  Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a 
balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 
204/2017.(VIII.10.) Öh *** 2016 3 710 000 0 18 021 000 0 0  0 21 731 000

54.
 TOP-4.1.1-15.  Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 
100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh *** 2016 9 908 237 47 771 808 147 866 990 0 0  0 205 547 035

55.

TOP-3.2.1-15.  Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének 

*** 2016 5 627 628 217 935 0 0 0  0 5 845 563

56. Öh. *** 2016 800 000 0 5 540 000  0  0  0 6 340 000

57.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása *** 2017 2 109 904 0 5 508 546 7 618 450

58. munkagépek beszerzése  *** 2017 165 100 0 0 165 100
59. TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése *** 2017 43 195 509 35 027 413 338 035 78 560 957

60.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda 

2017 754 350 0 0 754 350

61.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai 

2017 0 0 5 000 5 000

62.
319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti 
feladatainak ellátása 2018 0 0 300 000 300 000 300 000 900 000

63. 2016 1 166 300 650 000 5 025 861 6 842 161

64.
10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra 
fejlesztés 2019 0 0 58 148 349 58 148 349

65.
Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 
177/2018.(V.31.) Öh. 2018 33 846 330 2 035 392 59 417 480 0 95 299 202

66. 2018 37 200 0 0 37 200
67. Összesen (1+2+9+33): 2 376 437 126 410 345 572 2 433 155 675 8 906 658 1 305 000 1 005 000 7 040 000 5 238 195 031

Megjegyzés: *** EU-s támogatással megvalósuló projektek

5.sz.melléklet

Kiadások

kiadás várható 
2019. 01.01- 2019.01.01.-

2019.06.30.
2019.01.01.-
2019.06.30.

Endre-Vörösmarty út 
csapadékvíz elvezetése

82 259 855 8 225 986   

emelése után
82 496 000 8 550 000   

3   TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037
Kulturális szakemberek 

továbbképzésének 
szervezése 

elfogadott 2 545 000 2 545 000 0   100% 2 545 000 0 2 545 000 0 2013.02.25 2014.11.30 2015.04.01 2019.08.30

4 TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454
Tudásforrás-Kalauz a digitális 

írástudás fejlesztéséhez 
általános iskolások számára

elfogadott 7 442 000 7 313 000 129 000   100% 7 442 000 0 7 313 000 0 2013.10.01 2014.10.31 2015.03.18 2019.11.30

Balatonalmádi 
városközpontjának 

II. ütem

40 541 250 0   

emelése után
55 062 717 14 521 467   

6 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504

Balatonalmádi 
Városgondnokság napelemes 

alap

elfogadott 54 768 006 54 768 006 0   100% 54 768 006 0 54 768 006 0 2013.10.30 2014.04.30 2014.09.24 2019.04.30

Balatonalmádi LEADER 

Kultúrközpont kialakítása
36 945 539 7 748 267   

emelése után
38 332 000 15 080 000   

Balatonalmádi Magy-Angol 

Kollégium gimnáziumi 
épületrészének 

épületenergetikai fejlesztése

149 080 607 0   

emelése után
189 661 800 40 581 193   

Balatonalmádi - Vörösberény 

fejlesztése
119 799 408   59 799 409   

emelése után 195 019 098   135 019 099   

Balatonalmádi, Vörösberényi-
séd vízrendezése 116 253 053   0   

emelése után 159 714 255   43 461 202   

265 412 237   0   

349 894 404   84 482 167   

so
rs

z.

státusza
támogatási támoga-

tási 
Kiadások

zárás dátuma

2018.12.31 2019.03.31 2023.12.31

2020.03.30 2024.12.312017.06.01 2019.12.31

2017.06.01

1 KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 elfogadott 73 946 000 90% 82 496 000 0 73 946 000 0 2012.08.02 2013.08.31 2014.04.03 2019.04.03

2 TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089 Bakony-Balaton elfogadott 9 460 000 9 460 000 0   100% 9 460 000 0 9 460 000 0 2013.01.01 2014.04.30 2014.05.27 2019.04.30

5 KDOP-3.1.1/C-12-2012 elfogadott 40 541 250 100% 55 062 717 0 40 541 250 0 2013.05.10 2014.08.10 2015.03.12 2020.03.12

7
MVH LEADER 2013. 

35/2013.(V.22.) VM rendelet 
alapján

elfogadott 23 252 000 77% 38 332 000 0 23 252 000 0 2013.12.03 2014.12.31 2015.07.07 2020.07.07

8 KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025 elfogadott 149 080 607 100% 189 661 800 0 149 080 607 0 2015.05.18 2015.08.31 2015.12.16 2020.12.16

9
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése
támogatott 59 999 999 50% 194 560 791 458 307 59 999 999 0 324 943

10
TOP-2.1.3-15 Települési 

környezetvédelmi Infrastruktúra-
fejlesztések

támogatott 116 253 053 100% 37 750 713 121 963 542 111 300 053 4 953 000 67 892 932

11 TOP-3.1.1-15 Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés *

Balatonalmádi 
kerékpárosbartá várossá 

fejlesztése
támogatott 265 412 237 100% 273 687 485 76 206 919 252 204 237 13 208 000 62 762 8692017.10.15 2019.02.28 2019.05.29 2024.02.28

182 938 273   32 799 495   

254 545 707   104 406 929   

593 057 922   0   

969 777 513   376 719 591   

142 274 825   0   

230 353 317   88 078 492   

6 340 000   0   

0   

Utak karbantartásához 

munkagépek beszerzése 
Balatonalmádi konzorciumi 

tagi rész

18 973 800   4 824 400   

emelése után 19 138 900   3 075 940   

Balatonalmádi Város 
Önkormányzat ASP 

központhoz való csatlakozása
9 000 000   0   

emelése után 9 778 450   778 450   

fejlesztése 265 000 000   0   

emelése után 0   0   

 Mesekút kialakítása a hrsz. 18 857 236   0   

emelése után 14 072 213   14 072 213   

2 648 401 380   1 719 445 637   928 955 743   1 240 521 881   1 407 879 499   1 660 241 019   59 204 618   354 993 622 14 173 200

2017.10.01

2020.08.29 2025.05.31

2020.11.29 2025.08.31

2020.06.29

2019.08.29 2024.06.30

2017.01.01 2020.05.31

2018.12.15

2017.05.01 2019.06.30

2017.11.302017.08.01

2017.10.20

12
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti fenntartható 
turizmusfejlesztés*

Aktív sportos strandélet 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése a balatonalmádi 

Wesselényi strandon

támogatott 150 138 778 82% 11 672 900 242 872 807 143 573 120 6 565 658 2017.11.01 2020.08.31

13

TOP-1.4.1-15  A foglalkoztatás és 

családbarát, munkába állást 

közszolgáltatások fejlesztésével*

Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése támogatott 593 057 922 100% 28 278 787 941 498 726 574 642 922 18 415 000 223 489 9432020.03.31 2025.03.31

14
TOP-3.2.1-15  Önkormányzati 

épületek energetikai 

Balatonalmádi, Magyar-Angol 

épületrészének 
épületenergetikai 

támogatott 142 274 825 100% 230 135 382 217 935 142 274 825 0 217 9352019.03.15 2023.12.15

15 TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási 

Balatonfüred és 
Balatonalmádi közös helyi 

foglalkoztatási 

Balatonalmádi konzorciumi 
tagi rész

támogatott 6 340 000 100%

16

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi 
helyi közutatk fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 

és munkagépek beszerzése

támogatott 16 062 960 85% 19 138 900 16 062 960 14 173 200

800 000 5 540 000 6 340 000 0

2019.05.03 2022.11.30

18
168/2019. (VII.29.) Öh.

benyújtott 0 

4 269 400 5 509 050

0 0

9 000 000 017

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
Csatlkoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztése

támogatott 9 000 000 100%

0

VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi 
identitást és közösségi 

fejlesztések támogatása”

benyújtott 0 100% 460 000

00

13 612 213

ÖSSZESEN:

305 00019

100% 0

0 0



Keszey János
Polgármester jelölt

Tisztelt Választópolgárok! 

13 évvel ezelőtt nyertem el a bizal-
mukat. Azóta lehetek Balatonalmádi 
városának polgármestere. Erre nagyon 
büszke vagyok, és sohasem felejtem 
el, hogy a megszerzett bizalmat meg kell tartani, meg kell szolgálni. 
Kampányidőszakban az ember mindig előveszi a régi bemutatkozó 
szövegeit, és abban reménykedik, hogy az ott elhangzott ígéretek 
megvalósultak. Az első mondatokban persze a számok (pl. életkor) – 
kicsit fájó módon – változnak. De azért nekikezdek.

Keszey János vagyok. 61 éves, nős, háromgyerekes családapa. Im-
már két unokás nagypapa. Ez az új szerep az életemben, amelyben 
nagy örömmel találom meg magam. Az életem meghatározó részét 
itthon töltöttem, nem is tudom elképzelni magam máshol.

2006-ban lettem Balatonalmádi polgármestere. Mindig is az volt a 
vágyam, hogy a városunk modern, izgalmas település legyen, miköz-
ben megtartja régi értékeit, hangulatát. Nagy felelősség ez, és csodá-
latos feladat.

Az elmúlt öt évben visszaszereztük kultikus épületeinket, és nagy 
beruházásokba vágtunk bele. Újra a miénk a Magtár, ahol már két éve 
színvonalas programokat szervezünk. Megkaptuk a magyar államtól a 
kolostor épületét is, amelynek felújításához rendelkezünk a szükséges 
forrásokkal, jelenleg a közbeszerzés folyik. Ezekkel a csodálatos hely-
színekkel megkaptuk a lehetőséget, hogy Balatonalmádit a kultúra 
városává tegyük.

Felelősségteljesen és eredményesen pályáztunk. Balatonalmádi vá-
rosa nyert több mint 2 milliárd forintot, amelyet csaknem 850 millió 
forint önrésszel egészítettünk ki. A fejlesztéseink csak címszavakban 
férnek bele bemutatkozó szövegembe. Hosszabb útszakaszok burko-
lat-felújítására kerülhetett sor. Például Bajcsy-Zsilinszky utca, Móra 
Ferenc utca, Szent Imre utca. Elkészült a Veszprémet és Balatonal-
mádit összekötő kerékpárút. Elkészült Vörösberényben az Ady End-
re utcai gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi rendelő. Az épületben 
található postát is felújítottuk, modernizáltuk. Tovább folytattuk a 
Wesselényi strand rekonstrukcióját. Közben egy kisebb sportparkot is 
építettünk a Mólóhoz közeli játszótér mellett. Hamarosan elkezdődik 
az új focipályánk építése. Elkezdtük az almádi polgárokkal való kö-
zös gondolkodást a felszabaduló régi pálya hasznosítási lehetőségeiről. 
Hamarosan elkészül az új óvodánk, és tervezgetjük új bölcsődénket is.

Rengeteg a feladatunk, és rengeteg a segítőnk. A terveinket tá-
mogatja Magyarország Kormánya, és választott országgyűlési képvi-
selőnk, Dr. Kontrát Károly, akire mindig számíthattunk az elmúlt 
években. 

Szeretném megköszönni eddigi bizalmukat, remélem nem csalód-
tak bennem és a csapatomban. Sok idő telt el. Néhány fontos mun-
katársam úgy döntött, hogy a jól megérdemelt pihenést választja, és 
nyugdíjba vonul. A csapatomat fiatal, erőteljes, kreatív szakemberek-
kel tettem ütőképessé. Ezzel az új energiával, a megszerzett tapaszta-
latommal és kapcsolatrendszeremmel sokat tehetünk Balatonalmádi 
folyamatos fejlődéséért. Ugyanazt az energiát és lelkesedést érzem 
magamban, amellyel 13 évvel ezelőtt elnyertem az Almádi polgárok 
bizalmat. Arra kérem Önöket, hogy támogassák a Fidesz-KDNP je-
löltjeit, dolgozzunk még 5 évet együtt városunkért! 
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Jósa Gábor
Független  polgármester jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Öt évvel ezelőtt azt kértem Önöktől 
adjunk esélyt a változásnak. Bár sokan 
szavaztak rám és a változás esélyére, 
akkor nem sikerült. Írhatnék most lel-
tárt arról, ami nem valósult meg ezen 
idő alatt, sorolhatnám a negatívumo-
kat - ez a hírhedt negatív kampány -, 
sározhatnám a vetélytársaimat. Ha így tennék, egy lennék a vilá-
gunkat ellepő megélhetési politikusok közül. De nem teszem, nem 
vagyok ilyen ember.

Önök mindannyian itt élnek, ismerik a város napi gondjait, a prob-
lémákat, talán még a megoldásokra is van ötletük. Bizalmukból 
megválasztva igényelem, és nyitott szívvel és -füllel várom vélemé-
nyüket. Joggal tehetik fel a kérdést “ miért pont ő kapjon bizalmat 
“? Megpróbálok válaszolni erre az egyszerű kérdésre. 

Miért pont én?
- mert ide születtem, itt jártam óvodába, iskolába, itt váltam fel-
nőtté
- mert ismerek minden utcát, régi épületet, Berényt, az Öreghegyet, 
Budatavát, a Parkot, Káptalant és sok-sok almádi embert
- mert felnőttként egyetemet végzett emberré váltam, boldog csa-
ládban élve, gyerekeket nevelő sikeres vállalkozó lettem, immár sok 
hasznos élettapasztalattal felvértezve
- mert pozitív jövőképem van saját és környezetem életéről, mert 
terveim megvalósításáért mindig kitartóan dolgoztam
- mert szeretem Almádit, és tenni akarok a jövőnkért, a gyermeke-
ink otthonáért, mert szolgálni akarom a városunkat
- mert szükség van a változásra, arra hogy az itt élő polgárok valóban 
beleszólhassanak a jövőjük alakulásába
- hogy városunknak legyen terve a jövőt illetően, legyen gazdája 
a településnek, legyen köztisztaság, rend, és ne csak a közlekedési 
lámpa piros jele miatt álljanak meg nálunk a látogatók

Sorolhatnám még azt a szinte végtelen gondolatot, ami arra kész-
tetett, hogy a bizalmukat kérjem, de inkább tenni akarok. Kérem, 
álljanak mellém - Önök a Polgárok, nem valami pártok és meg-
foghatatlan képződmények -, tegyünk együtt a városunk jövőjéért! 
Hozzuk meg együtt városunk fontos döntéseit!

Jósa Gábor
pártok által nem, de remélhetőleg Önök által támogatott független 
polgármesterjelölt

Dr. Kepli Lajos
Független  polgármester jelölt

Kedves Balatonalmádi!

Bár napi szintű kapcsolatban va-
gyunk, Te és én, most mégis bátorko-
dom Veled kapcsolatos gondolataimat 
írásba foglalni. Teszem mindezt azért, 
mert közeledik az időpont, amikor la-
kóid megválasztják azokat a személye-
ket, akik munkájukkal Téged és az itt 
élőket fogják szolgálni. Remélem véget érhet számodra a hét szűk 
esztendő és fejlődésnek indulsz. Megújulhatnak útjaid és járdáid, 
problémás vízvezeték és csatornahálózatod, lakóid számára köny-
nyebbé válik a gyalogos és autós közlekedés, parkolási gondjaik is 
enyhülnek. Méltó városközponttal , elérhető és élettel teli tóparttal 
fogsz rendelkezni, elválaszthatatlan részeid, Vörösberény, Budatava 
és Káptalanfüred Almádival egyformán épülnek és szépülnek majd.

Tudom, az utóbbi években nehéz időszakon estél át, de hála Is-
tennek csodálatos természettel rendelkezel, adottságaid páratlanok, 
így különösebb gond nélkül vészelted át a próbatételeket. Mi azon-
ban sokan azt szeretnénk, ha újra a régi fényedben tündökölhetnél. 
Amikor a jövődről álmodunk, színvonalas rendezvényeket látunk, 
rendezett, tiszta közterületeket, határozott városképet, akadálymen-
tesített középületeket, autóbusz- és vasúti pályaudvart. Még na-
gyobb arányban hozzáférhetővé tett vízpart, a vízi sportok és a hor-
gászat szerelmesei, a strandolni, sétálni és kutyát sétáltatni vágyók 
számára. Városrészeid távol eső pontjairól helyi tömegközlekedéssel 
érik el a központot az ott élők, már amikor el akarják érni, hisz a 
szükséges infrastruktúra helyben is rendelkezésükre fog állni. 

Igen, merünk álmodni egy fejlődő Almádiról. Amelyet nem 
nyomnak el a környező települések, inkább követik majd példáját. 
Ahol a fejlődés nem minden talpalatnyi hely beépítését jelenti, ahol 
minőségi életet lehet élni itt élőnek és ide látogatónak egyaránt. 
Ahol egy, a helyben lakók véleményére nagy mértékben támasz-
kodó, együttműködni kész, konstruktív képviselőtestület munkál-
kodik érted nap, mint nap. Olyan polgármestered szeretnék lenni, 
szeretett Almádim, aki munkájának túlnyomó részét Neked szen-
teli. Jelen van utcáidon, rendezvényeken, helyi lakosok által alko-
tott civil szervezetek összejövetelein. Veled és lakóiddal együtt él és 
lüktet az év minden napján. Nem zárkózik hivatali irodájába, hisz 
munkahelye a teljes területedre kiterjed. Saját szemével látja, saját 
fülével hallja problémáid, szünet nélkül azok megoldására töreked-
ve. Nem elszigetelve, hanem csapatban mindenkivel, aki akár csak 
egy picit is hozzátenne a fenti célok megvalósulásához. Tudom, Te 
is ezt szeretnéd!

Végezetül engedd meg, hogy kifejezzem mérhetetlen tiszteletem 
és szeretetem, amivel előtted adózom. Hidd el, az itt élők mind 
hisznek Benned velem együtt, így október 13-a után megkezdhet-
jük a fentiek valóra váltását. Köszönöm, hogy soraimmal talán re-
ményt adhattam Neked és mindannyiunknak a változásra.

Dér András
Független  polgármester jelölt

Igen Tisztelt Választók!

48 éves vagyok, az ELTE TFK mű-
velődésszervező szakán végeztem. 30 
éve figyelem a helyi közéletet, a leg-
utóbbi ciklusban pártoktól független 
képviselő voltam az Önök jóvoltából a 
testületben és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságban. Valamennyi testületi és 
bizottsági ülésen részt vettem. 

Az elmúlt évek bebizonyították számomra, hogy kellő odafigye-
léssel, jó gazda módjára lehetne városunkat működtetni. Ezért arra 
az elhatározásra jutottam, hogy először és utoljára részt kívánok 
venni a polgármester választáson. 3 dolog vezérel: alázat, rend, át-
láthatóság. Mindenekelőtt a lakossággal történő kapcsolattartásban 
szeretnék változást: évente májusban és novemberben közmeghall-
gatást, helyi tv közvetítés a testületi ülésekről, ügydöntő lakossági 
fórum tartása (pl. a focipálya hasznosítása ügyében, ahol a jelenlé-
vők többségi véleménye jelenne meg előterjesztésemben), szombati 
fogadóórák. 

5 évre tervezve a költségvetési számokat ismerve megválasztá-
som esetén a következőket szeretném megvalósítani: bölcsődét a 
Bajcsy és Ady utcába. Az útfelújítási és járdaépítési ütemterv teljes 
újra gondolása. Helyi tömegközlekedés mikrobuszokkal a jelenle-
gi közösségi közlekedésből kimaradt területetekre, 2020 májustól 
próbajáratokkal.  A Magtár, Kolostor, Leader-ház üzemelteltetését 
nonprofit Kft. formájában tudom elképzelni. 2 Gomba újjáépítése 
mementóként fiataloknak. Piac teljes lefedése. A Helyi Építési Sza-
bályzat (HÉSZ) újratárgyalását kérném a testülettől és azonnali in-
tézkedésként a Kormányhivatal kormánymegbízottjához fordulnék 
törvényességi felülvizsgálatra. Ívó kutakat, nyilvános WC-ket építe-
nénk településrészenként. DRV-ről való leválás több lehetőségének 
megvizsgálása. Óvónőknek szolgálati lakás kialakítása a Kánya-vil-
lában. Szeretném, ha a szomszéd településekkel, valamint Csopak-
kal szoros gazdasági- és kulturális kapcsolatot létesítenénk és bekap-
csolódnánk a Veszprém 2023 Európa Kultúra Fővárosa programba.

A képviselő-testülettel kitűnő kapcsolatot ápol országgyűlési kép-
viselőnk. Megválasztásom esetén továbbra is szoros együttműködést 
szeretnék vele városunk fejlődése érdekében. Az én olvasatomban 
a mindenkori jegyző a törvényesség őre és nem a város irányítója.

Szíves figyelmükbe ajánlom Kasza Katalint, dr. Tolner Dánielt 
és Guger Ákost, akik felkérésemre indultak a választáson. Szavaza-
tukkal kérem, támogassák őket is. Célom, hogy a különböző szer-
veződésekből bekerülő képviselőkkel megtaláljam a közös hangot, 
hisz ez városunk érdeke. Fontosnak tartom a lakosság széles körének 
bevonását a döntéshozatalok előkészítésébe, polgármesteri tanács-
adó testület létrehozását. A törvény által előírt felügyeleten kívül, 
társadalmi megbízottakból szúró próbaszerűen műszaki és pénzügyi 
ellenőröket alkalmaznék. Figyelmüket megköszönve bízom a Vá-
lasztók igazságérzetében.



Keszey János
Polgármester jelölt

Tisztelt Választópolgárok! 

13 évvel ezelőtt nyertem el a bizal-
mukat. Azóta lehetek Balatonalmádi 
városának polgármestere. Erre nagyon 
büszke vagyok, és sohasem felejtem 
el, hogy a megszerzett bizalmat meg kell tartani, meg kell szolgálni. 
Kampányidőszakban az ember mindig előveszi a régi bemutatkozó 
szövegeit, és abban reménykedik, hogy az ott elhangzott ígéretek 
megvalósultak. Az első mondatokban persze a számok (pl. életkor) – 
kicsit fájó módon – változnak. De azért nekikezdek.

Keszey János vagyok. 61 éves, nős, háromgyerekes családapa. Im-
már két unokás nagypapa. Ez az új szerep az életemben, amelyben 
nagy örömmel találom meg magam. Az életem meghatározó részét 
itthon töltöttem, nem is tudom elképzelni magam máshol.

2006-ban lettem Balatonalmádi polgármestere. Mindig is az volt a 
vágyam, hogy a városunk modern, izgalmas település legyen, miköz-
ben megtartja régi értékeit, hangulatát. Nagy felelősség ez, és csodá-
latos feladat.

Az elmúlt öt évben visszaszereztük kultikus épületeinket, és nagy 
beruházásokba vágtunk bele. Újra a miénk a Magtár, ahol már két éve 
színvonalas programokat szervezünk. Megkaptuk a magyar államtól a 
kolostor épületét is, amelynek felújításához rendelkezünk a szükséges 
forrásokkal, jelenleg a közbeszerzés folyik. Ezekkel a csodálatos hely-
színekkel megkaptuk a lehetőséget, hogy Balatonalmádit a kultúra 
városává tegyük.

Felelősségteljesen és eredményesen pályáztunk. Balatonalmádi vá-
rosa nyert több mint 2 milliárd forintot, amelyet csaknem 850 millió 
forint önrésszel egészítettünk ki. A fejlesztéseink csak címszavakban 
férnek bele bemutatkozó szövegembe. Hosszabb útszakaszok burko-
lat-felújítására kerülhetett sor. Például Bajcsy-Zsilinszky utca, Móra 
Ferenc utca, Szent Imre utca. Elkészült a Veszprémet és Balatonal-
mádit összekötő kerékpárút. Elkészült Vörösberényben az Ady End-
re utcai gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi rendelő. Az épületben 
található postát is felújítottuk, modernizáltuk. Tovább folytattuk a 
Wesselényi strand rekonstrukcióját. Közben egy kisebb sportparkot is 
építettünk a Mólóhoz közeli játszótér mellett. Hamarosan elkezdődik 
az új focipályánk építése. Elkezdtük az almádi polgárokkal való kö-
zös gondolkodást a felszabaduló régi pálya hasznosítási lehetőségeiről. 
Hamarosan elkészül az új óvodánk, és tervezgetjük új bölcsődénket is.

Rengeteg a feladatunk, és rengeteg a segítőnk. A terveinket tá-
mogatja Magyarország Kormánya, és választott országgyűlési képvi-
selőnk, Dr. Kontrát Károly, akire mindig számíthattunk az elmúlt 
években. 

Szeretném megköszönni eddigi bizalmukat, remélem nem csalód-
tak bennem és a csapatomban. Sok idő telt el. Néhány fontos mun-
katársam úgy döntött, hogy a jól megérdemelt pihenést választja, és 
nyugdíjba vonul. A csapatomat fiatal, erőteljes, kreatív szakemberek-
kel tettem ütőképessé. Ezzel az új energiával, a megszerzett tapaszta-
latommal és kapcsolatrendszeremmel sokat tehetünk Balatonalmádi 
folyamatos fejlődéséért. Ugyanazt az energiát és lelkesedést érzem 
magamban, amellyel 13 évvel ezelőtt elnyertem az Almádi polgárok 
bizalmat. Arra kérem Önöket, hogy támogassák a Fidesz-KDNP je-
löltjeit, dolgozzunk még 5 évet együtt városunkért! 
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Független  polgármester jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Öt évvel ezelőtt azt kértem Önöktől 
adjunk esélyt a változásnak. Bár sokan 
szavaztak rám és a változás esélyére, 
akkor nem sikerült. Írhatnék most lel-
tárt arról, ami nem valósult meg ezen 
idő alatt, sorolhatnám a negatívumo-
kat - ez a hírhedt negatív kampány -, 
sározhatnám a vetélytársaimat. Ha így tennék, egy lennék a vilá-
gunkat ellepő megélhetési politikusok közül. De nem teszem, nem 
vagyok ilyen ember.

Önök mindannyian itt élnek, ismerik a város napi gondjait, a prob-
lémákat, talán még a megoldásokra is van ötletük. Bizalmukból 
megválasztva igényelem, és nyitott szívvel és -füllel várom vélemé-
nyüket. Joggal tehetik fel a kérdést “ miért pont ő kapjon bizalmat 
“? Megpróbálok válaszolni erre az egyszerű kérdésre. 

Miért pont én?
- mert ide születtem, itt jártam óvodába, iskolába, itt váltam fel-
nőtté
- mert ismerek minden utcát, régi épületet, Berényt, az Öreghegyet, 
Budatavát, a Parkot, Káptalant és sok-sok almádi embert
- mert felnőttként egyetemet végzett emberré váltam, boldog csa-
ládban élve, gyerekeket nevelő sikeres vállalkozó lettem, immár sok 
hasznos élettapasztalattal felvértezve
- mert pozitív jövőképem van saját és környezetem életéről, mert 
terveim megvalósításáért mindig kitartóan dolgoztam
- mert szeretem Almádit, és tenni akarok a jövőnkért, a gyermeke-
ink otthonáért, mert szolgálni akarom a városunkat
- mert szükség van a változásra, arra hogy az itt élő polgárok valóban 
beleszólhassanak a jövőjük alakulásába
- hogy városunknak legyen terve a jövőt illetően, legyen gazdája 
a településnek, legyen köztisztaság, rend, és ne csak a közlekedési 
lámpa piros jele miatt álljanak meg nálunk a látogatók

Sorolhatnám még azt a szinte végtelen gondolatot, ami arra kész-
tetett, hogy a bizalmukat kérjem, de inkább tenni akarok. Kérem, 
álljanak mellém - Önök a Polgárok, nem valami pártok és meg-
foghatatlan képződmények -, tegyünk együtt a városunk jövőjéért! 
Hozzuk meg együtt városunk fontos döntéseit!

Jósa Gábor
pártok által nem, de remélhetőleg Önök által támogatott független 
polgármesterjelölt

Dr. Kepli Lajos
Független  polgármester jelölt

Kedves Balatonalmádi!

Bár napi szintű kapcsolatban va-
gyunk, Te és én, most mégis bátorko-
dom Veled kapcsolatos gondolataimat 
írásba foglalni. Teszem mindezt azért, 
mert közeledik az időpont, amikor la-
kóid megválasztják azokat a személye-
ket, akik munkájukkal Téged és az itt 
élőket fogják szolgálni. Remélem véget érhet számodra a hét szűk 
esztendő és fejlődésnek indulsz. Megújulhatnak útjaid és járdáid, 
problémás vízvezeték és csatornahálózatod, lakóid számára köny-
nyebbé válik a gyalogos és autós közlekedés, parkolási gondjaik is 
enyhülnek. Méltó városközponttal , elérhető és élettel teli tóparttal 
fogsz rendelkezni, elválaszthatatlan részeid, Vörösberény, Budatava 
és Káptalanfüred Almádival egyformán épülnek és szépülnek majd.

Tudom, az utóbbi években nehéz időszakon estél át, de hála Is-
tennek csodálatos természettel rendelkezel, adottságaid páratlanok, 
így különösebb gond nélkül vészelted át a próbatételeket. Mi azon-
ban sokan azt szeretnénk, ha újra a régi fényedben tündökölhetnél. 
Amikor a jövődről álmodunk, színvonalas rendezvényeket látunk, 
rendezett, tiszta közterületeket, határozott városképet, akadálymen-
tesített középületeket, autóbusz- és vasúti pályaudvart. Még na-
gyobb arányban hozzáférhetővé tett vízpart, a vízi sportok és a hor-
gászat szerelmesei, a strandolni, sétálni és kutyát sétáltatni vágyók 
számára. Városrészeid távol eső pontjairól helyi tömegközlekedéssel 
érik el a központot az ott élők, már amikor el akarják érni, hisz a 
szükséges infrastruktúra helyben is rendelkezésükre fog állni. 

Igen, merünk álmodni egy fejlődő Almádiról. Amelyet nem 
nyomnak el a környező települések, inkább követik majd példáját. 
Ahol a fejlődés nem minden talpalatnyi hely beépítését jelenti, ahol 
minőségi életet lehet élni itt élőnek és ide látogatónak egyaránt. 
Ahol egy, a helyben lakók véleményére nagy mértékben támasz-
kodó, együttműködni kész, konstruktív képviselőtestület munkál-
kodik érted nap, mint nap. Olyan polgármestered szeretnék lenni, 
szeretett Almádim, aki munkájának túlnyomó részét Neked szen-
teli. Jelen van utcáidon, rendezvényeken, helyi lakosok által alko-
tott civil szervezetek összejövetelein. Veled és lakóiddal együtt él és 
lüktet az év minden napján. Nem zárkózik hivatali irodájába, hisz 
munkahelye a teljes területedre kiterjed. Saját szemével látja, saját 
fülével hallja problémáid, szünet nélkül azok megoldására töreked-
ve. Nem elszigetelve, hanem csapatban mindenkivel, aki akár csak 
egy picit is hozzátenne a fenti célok megvalósulásához. Tudom, Te 
is ezt szeretnéd!

Végezetül engedd meg, hogy kifejezzem mérhetetlen tiszteletem 
és szeretetem, amivel előtted adózom. Hidd el, az itt élők mind 
hisznek Benned velem együtt, így október 13-a után megkezdhet-
jük a fentiek valóra váltását. Köszönöm, hogy soraimmal talán re-
ményt adhattam Neked és mindannyiunknak a változásra.

Dér András
Független  polgármester jelölt

Igen Tisztelt Választók!

48 éves vagyok, az ELTE TFK mű-
velődésszervező szakán végeztem. 30 
éve figyelem a helyi közéletet, a leg-
utóbbi ciklusban pártoktól független 
képviselő voltam az Önök jóvoltából a 
testületben és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságban. Valamennyi testületi és 
bizottsági ülésen részt vettem. 

Az elmúlt évek bebizonyították számomra, hogy kellő odafigye-
léssel, jó gazda módjára lehetne városunkat működtetni. Ezért arra 
az elhatározásra jutottam, hogy először és utoljára részt kívánok 
venni a polgármester választáson. 3 dolog vezérel: alázat, rend, át-
láthatóság. Mindenekelőtt a lakossággal történő kapcsolattartásban 
szeretnék változást: évente májusban és novemberben közmeghall-
gatást, helyi tv közvetítés a testületi ülésekről, ügydöntő lakossági 
fórum tartása (pl. a focipálya hasznosítása ügyében, ahol a jelenlé-
vők többségi véleménye jelenne meg előterjesztésemben), szombati 
fogadóórák. 

5 évre tervezve a költségvetési számokat ismerve megválasztá-
som esetén a következőket szeretném megvalósítani: bölcsődét a 
Bajcsy és Ady utcába. Az útfelújítási és járdaépítési ütemterv teljes 
újra gondolása. Helyi tömegközlekedés mikrobuszokkal a jelenle-
gi közösségi közlekedésből kimaradt területetekre, 2020 májustól 
próbajáratokkal.  A Magtár, Kolostor, Leader-ház üzemelteltetését 
nonprofit Kft. formájában tudom elképzelni. 2 Gomba újjáépítése 
mementóként fiataloknak. Piac teljes lefedése. A Helyi Építési Sza-
bályzat (HÉSZ) újratárgyalását kérném a testülettől és azonnali in-
tézkedésként a Kormányhivatal kormánymegbízottjához fordulnék 
törvényességi felülvizsgálatra. Ívó kutakat, nyilvános WC-ket építe-
nénk településrészenként. DRV-ről való leválás több lehetőségének 
megvizsgálása. Óvónőknek szolgálati lakás kialakítása a Kánya-vil-
lában. Szeretném, ha a szomszéd településekkel, valamint Csopak-
kal szoros gazdasági- és kulturális kapcsolatot létesítenénk és bekap-
csolódnánk a Veszprém 2023 Európa Kultúra Fővárosa programba.

A képviselő-testülettel kitűnő kapcsolatot ápol országgyűlési kép-
viselőnk. Megválasztásom esetén továbbra is szoros együttműködést 
szeretnék vele városunk fejlődése érdekében. Az én olvasatomban 
a mindenkori jegyző a törvényesség őre és nem a város irányítója.

Szíves figyelmükbe ajánlom Kasza Katalint, dr. Tolner Dánielt 
és Guger Ákost, akik felkérésemre indultak a választáson. Szavaza-
tukkal kérem, támogassák őket is. Célom, hogy a különböző szer-
veződésekből bekerülő képviselőkkel megtaláljam a közös hangot, 
hisz ez városunk érdeke. Fontosnak tartom a lakosság széles körének 
bevonását a döntéshozatalok előkészítésébe, polgármesteri tanács-
adó testület létrehozását. A törvény által előírt felügyeleten kívül, 
társadalmi megbízottakból szúró próbaszerűen műszaki és pénzügyi 
ellenőröket alkalmaznék. Figyelmüket megköszönve bízom a Vá-
lasztók igazságérzetében.



Bogdán László
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

47 éves vagyok, két fiúgyermek édesapja. Párommal, aki a Vörösberényi Általános 
Iskola tanítója és lányával öten alkotunk szerető családot. Szüleim a Nitrokémiánál 
dolgoztak. Sok időt töltöttem Budataván is nagyszüleimnél, mely meghatározta 
gyermekkoromat. 25 év óta itt dolgozom és itt élek Balatonalmádiban. Építész- és 
településmérnöki végzettséggel saját építész irodát vezetek, valamint több parti 
településen, így Balatonalmádiban is főépítészi munkát végzek.

Jártasságot szereztem a közigazgatás területén, dolgoztam külföldi multinacionális 
cégeknél, nagyberuházásokat vezettem, tervezőként mégis a környéken megvalósult 
emberközelibb munkáimat szeretem. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem a város problémáit, látom 
erősségeit és gyengeségeit. Évek óta fennálló problémák megoldását a településen 
élőknek együtt kell megoldani szakmai segítség igénybevételével. Fontosnak 
tartom, hogy a környező települések együtt gondolkozzanak, együtt tervezzék meg 
jövőjüket, egy-egy fejlesztés nem állhat meg a települések határánál.

Képviselőként szeretném eddigi tapasztalataimat kamatoztatni, városunk 
megújítását és fejlődését szakértelmemmel és kapcsolataimmal elősegíteni. A 
célokhoz vezető út rögös, de megéri végigmenni rajta. Az itt élőknek otthonos, az 
ide látogatóknak barátságos és vendégszerető hellyé szeretném változtatni Almádit.

Cselik Szabolcs
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Büszke háromgyermekes családapa vagyok, aki tenni akar Balatonalmádiért, az 
itt élőkért. A város lakójaként már kevésbé húzhatom ki magam: amióta 30 éve 
elkerültem innen, alig fejlődött kedvenc helyem. Ez persze a retrorajongóknak jó hír, 
de engem inkább bosszant. 

Nem világvárosban gondolkodom. Nem cél Füreddel versenyezni, de engem ez a 
toporgás aggaszt. A gyerekeimet modern, jó hangulatú, családias üdülővárosban 
kívánom fölnevelni. Szeretném, ha Balatonalmádi megmaradna meghitt helynek 
- 21. századi szolgáltatásokkal. Ahol elképzelhetetlen, hogy ékköve, a Balaton csak 
tornamutatványokkal legyen megközelíthető, ahogyan az is, hogy az önkormányzat 
figyelmen kívül hagyja polgárai véleményét, elképzeléseit. 

Tudom, sokan értenek egyet velem, sok beszélgetésből kiderült, mit hiányolunk 
a legjobban. Az összefogást. Civil szervezetek egymással és az önkormányzattal. 
Beszéljük meg, milyen legyen álmaink Balatonalmádija. Vitassuk meg, hogyan 
tudjuk azt megvalósítani. 

Az Aranyhíd Polgári Egyesület jelöltje vagyok. Közösségünket az élet számos területén 
tapasztalatot gyűjtött emberek alkotják. Olyanok, kiknek családja évtizedek óta él 
itt, és olyanok, akik Balatonalmádit választották lakhelyükként. Képesek vagyunk 
hosszú távon gondolkodni Balatonalmádiról, de minden további nélkül szellemi- 
vagy akár kétkezi munkával alakítjuk, szépítjük városunkat.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16
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Dr. Kutics Károly
Független  polgármester jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Szüleim az 1950-es években kite-
lepítés révén kerültek a Kőszeg mel-
letti Velemből Almádiba, de én már 
született almádi vagyok. A Lovassy 
Gimnázium után a Veszprémi Egye-
temen szereztem vegyészmérnöki, 
kutató-fejlesztő-tervező szakmérnöki 
diplomát, majd műszaki doktori cí-
met. 10 évig az egyetem oktatójaként dolgoztam. Egyetemi kutató-
ként és K+F főmérnökként több mint 10 évet töltöttem Japánban, 
majd a Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési ügynökségét vezettem. 
2005-től saját cégem, a K+F Consulting Kft. ügyvezetője vagyok, 
2006-tól a Szent István Egyetem meghívott előadójaként tanítok, 
2012-2015 között a Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézetének 
tudományos főmunkatársa voltam. A Magyar Mérnöki Kamara 
környezetvédelmi szakértője vagyok. Angolul és japánul felsőfokon 
beszélek.

Párommal és 15 éves, gimnazista nagylányunkkal Almádiban la-
kunk. Felnőtt fiam és lányom már önálló életet kezdett.

Polgári, konzervatív értékekben hiszek. Soha nem voltam párt-
nak tagja, de három választási ciklusban a FIDESZ-KDNP önkor-
mányzati képviselő csoportjának képviselője, az Önkormányzat 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke voltam. Támogatom 
a kormány család-, nemzet-, gazdaság- és bevándorlás-politikájának 
legtöbb elemét.

Azonban helyi szinten, azt gondolom, vezetési deficit alakult ki, 
amelyen változtatni kell: Több együttműködés, kezdeményezés, na-
gyobb lendület - gyorsabb fejlődés. Szeretném megmutatni, hogyan 
lehet mindezeket elérni. A részletes programom és önéletrajzom 
a saját honlapomon, a https://sites.google.com/view/dr-kutics-
karoly/ oldalon olvasható.

Programom alapvető eleme az almádi polgárok integrálása a 
döntési folyamatokba. Három fontos lépése: felkészítés, bevonás, 
részvétel. Ezeket a lépéseket a „Helyi Konzultáció” és az „Almádi 
Konferenciák” bevezetésével kívánom megtenni. Regionális szinten 
Almádinak vezető szerepet kívánok kiharcolni a Balatoni Szövetség-
ben. A gazdaságfejlesztés területén a jelentős vagyonelemekkel (Ko-
lostor, Magtár, Strand, Sportpálya, stb.) való gazdálkodás optimali-
zálása, a „Plusz 70 ezer vendégéjszaka”, a „Helyi vállalkozások”, az 
„Aquatórium” projektek megvalósítása és a „Lozsánta Koncepció” 
kidolgozása a legfontosabb.  A környezetvédelemben a „Hadüzenet 
az illegális hulladéknak”, a „Vízvisszatartás a hegyen”, a „71-es elke-
rülőt Veszprémig!” és a „Tiszta közterületek” alprogramokat eme-
lem ki. A településfejlesztés terén, többek között, a „Bölcsődék”, a 
„Fecskelakások fiataloknak”, a „Bankautomata és gyógyszertár Be-
rényben”, a „Négyméteres Park” projekteket és a helyi közlekedés 
fejlesztését részesítem előnyben.

 Dr. Börzsönyi Sándor és Pató Gábor képviselőjelöltekkel alkot-
juk a „Polgári Lendület” csoportot, kérem szíves támogatásukat, 
szavazatukat a program megvalósításához.

Baán Barnabás 
Képviselő jelölt

Tisztelt Almádi Választópolgárok!

Baán Barnabás vagyok. Hat éve költöztem Balatonalmádiba, ami egy igen bölcs, jó 
döntés volt! Szeretem ezt a várost!
Nős vagyok, két felnőtt fiam a világ más-más részén él, ám így is szoros a kapcsolatunk.
1990-ig főállású sportoló és edző voltam. Ezután cégeket vezettem, voltam ezeknek 
tulajdonosa. Munkámnak köszönhetően több kontinensen. számos országban 
megfordultam, ahol értékes tapasztalatokra sikerült szert tennem.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a mostani tevékenységem egy része a 
sporthoz köt, így a hobbimmal is nap, mint nap foglalkozhatom.
Előző lakhelyemen Balatonfüreden két alkalommal, civil szervezet képviselőjeként 
voltam tagja a testületnek, ahol gazdasági bizottsági elnök is voltam.
Balatonalmádi jóval dinamikusabban fejlődő város lehetne. Az esetlegesen szűkösebb 
anyagi források ellenére a város adottságait kihasználva nyitottak a lehetőségek. 
Akár az infrastruktúra, akár a közlekedés, vagy kereskedelmi, adóbevételt növelő 
beruházásokról legyen szó. Nagyon lényegesnek tartom, ezek a fejlesztések ne 
rontsák az élhetőséget, városunk a „kisvárosi” élet előnyeit megtartsa.
A képviselői munka számomra azt jelenti, hogy nem csak a választóim, hanem 
minden itt élő számára elérhetőnek kell lennem. A vélemények, ötletek, elvárások 
jussanak el a város vezetéséhez.

Ehhez kérem az önök segítségét és támogatását!
Köszönettel!  Baán Barnabás

Balogh Csaba 
Független képviselő jelölt

Tisztelet Választók, Kedves Balatonalmádi lakosok!

Balogh Csaba vagyok, 69 éves, Balatonalmádi születésű 
lakos, nős, két gyermek édesapja. Az Önök felhatalmazá-
sa alapján 1998-ban képviselő lettem, 3 cikluson át, ahol a szolgálhattam az okta-
tás, a szociális rászorultság, a közbiztonság ügyét. Mivel rajtam soha nem fityegett 
egyetlen párt logója sem, így bátran mondhatom, mindig független voltam a külső 
politikai nyomástól és ez így van a mai napig is. Jelenleg a közbiztonság valamint a 
biztonságos közérzet miatt polgárőrként dolgozom, az egyesület elnöke vagyok. A 
város közbiztonsági alapítvány elnökeként pénzügyileg is támogathatom a bizton-
sági berendezések létesülését a városban. Jó érzéssel tölt el, hogy több mint 10 éve 
a Vörösberényi Iskola Alapítványi elnökeként segíthetem az ott tanuló diákok fej-
lődését, támogatom az iskolai tanulmányi versenyeken való részvételüket. Segítek 
az oktatási berendezések beszerzésében. Több mint 10 éve készítem Balatonalmádi 
„korfáját” melyből előre lehet tervezni szükség esetén. Ez az anyag a város történel-
mi adattárába is bekerül. Polgármesteri tanácsadóként gondozom a város ivóvíz, 
illtetve szennyvíz hálózatának állapotát, és vezetem a közlekedési és közbiztonsági 
munkacsoport munkáját. Bizalmuk esetén továbbra is és közbiztonság, a gyerekek, 
az idősek gondjain szeretném megoldani. Lehetőség szerint a csapadékvíz hasznos 
felhasználásával, az utak állapotát javítanám. Nem hiszek a minden tudókban, ezért 
minden esetben a valóságot fogom szem előtt tartani. Hazudozni sem a magam, 
sem a mások jólétért nem fogok. 

Hitvallásom, hogy valamit képviselj, abban bent kell élned, és nem a csak a kampány 
időszakában, de egész életedben, hittel és becsülettel, mert így lehetsz hiteles em-
bertársaid előtt.

Benedek Anna 
Képviselő jelölt

Veszprémben, a Vetési Albert Gimnáziumban 
érettségiztem, majd az Eötvös József Főiskolán diplomáztam általános iskolai 
tanítóként. Ezt követően – munka mellett – a Pécsi Tudományegyetem Állami és 
Jogtudományi Karán Európa tanulmányok - Európa politika, Európa szakértőként 
diplomáztam. Az oktatásban szerzett munkatapasztalataim után egy országos, 
magán-egészségügyi szolgáltatónál minőségirányítási igazgatóként, atipikus 
foglalkoztatási formában dolgoztam. Ezen évek alatt született meg 4 gyermekem. 

2013-ban választottak meg a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének 
elnökévé. Büszke vagyok arra, hogy egy 30 éves, nagy hagyományokkal rendelkező 
egyesület elnöke vagyok. Vezetésemmel az egyesület  új lendületet kapott. Tagjaink 
közös gondolkodásának eredményeként kidolgoztuk és folyamatosan valósítjuk 
meg sokrétű céljainkat. Család- és Karrierpontjainkon eddig közel 1200 embernek 
nyújtottunk munkaerő-piaci tanácsadást, szerveztünk szakmai képzéseket, kulturális 
és ismeretterjesztő rendezvényeket. Tagcsaládjaink száma folyamatosan nő, hiszen 
olyan közösséget teremtettünk, amelyben számíthatunk egymásra, terveinket, 
ötleteinket megvalósítjuk, közös érdekeinket képviseljük. A család maga az élet. A 
családi élet minősége határozza meg a közérzetünket. 

A családokért dolgozom, és ezt az utat folytatom megválasztásom esetén is, Önökért, 
Önökkel. A FIDESZ-KDNP jelöltjeként tisztelettel kérem az Önök támogatását!

Dr. Börzsönyi Sándor
Független képviselő jelölt

1944-ben születtem. Balatonalmádi Veszprém mellett 
mindig második otthonunk volt. Ácsmester nagyapám 
már az 1800-as években szőlőbirtokos az Öreghegyen, 
mi pedig 1956 óta telektulajdonosok, 2008 óta lakósok 
vagyunk Káptalanfüreden. Gyermekeink felnőttek, lányom orvos, fiam vegyész.
1967-ben diplomát, 1984-ben műszaki doktori címet szereztem a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen. 25 évet a MÁFKI-ban kutatómérnökként és tudományos 
osztályvezetőként, 15 évet az ESSO cégnél, üzletágvezetőként és 9 országban 
főmérnökként dolgoztam. Két Kft.-t alapítottam. Számos hazai és külföldi céggel van 
kapcsolatom. Nyelvismeretem: Német, angol és orosz, különböző szinteken. 
Hobbik: vitorlázok, horgászok, gombászok, asztaloskodok, szőlőt- és kertet művelek, 
színházba járok.

Tisztelettel tekintek városunk vezetőire, kötelességünk megköszönni munkájukat, 
eredményeiket, ami egyben kihívás az új testületnek. Nagyobb lendülettel kell 
továbbépíteni a városunkat, még sokkal többet kell tenni érte.

Tudom, hogy az elvárás milyen óriási és bonyolult. Legfontosabbnak a lakossági 
vélemények hathatósabb bevonását, a futó projektek mellett nagyszámú új indítását, 
az elmaradt városrészek felzárkóztatását tartom. 

Kérem, jöjjenek el kampányrendezvényeinkre, ismerjék meg programunkat és 
szavazatukkal támogassanak minket.
 „Polgári Lendülettel”, ésszel, szívvel, akarattal Balatonalmádiért.



Bogdán László
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

47 éves vagyok, két fiúgyermek édesapja. Párommal, aki a Vörösberényi Általános 
Iskola tanítója és lányával öten alkotunk szerető családot. Szüleim a Nitrokémiánál 
dolgoztak. Sok időt töltöttem Budataván is nagyszüleimnél, mely meghatározta 
gyermekkoromat. 25 év óta itt dolgozom és itt élek Balatonalmádiban. Építész- és 
településmérnöki végzettséggel saját építész irodát vezetek, valamint több parti 
településen, így Balatonalmádiban is főépítészi munkát végzek.

Jártasságot szereztem a közigazgatás területén, dolgoztam külföldi multinacionális 
cégeknél, nagyberuházásokat vezettem, tervezőként mégis a környéken megvalósult 
emberközelibb munkáimat szeretem. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem a város problémáit, látom 
erősségeit és gyengeségeit. Évek óta fennálló problémák megoldását a településen 
élőknek együtt kell megoldani szakmai segítség igénybevételével. Fontosnak 
tartom, hogy a környező települések együtt gondolkozzanak, együtt tervezzék meg 
jövőjüket, egy-egy fejlesztés nem állhat meg a települések határánál.

Képviselőként szeretném eddigi tapasztalataimat kamatoztatni, városunk 
megújítását és fejlődését szakértelmemmel és kapcsolataimmal elősegíteni. A 
célokhoz vezető út rögös, de megéri végigmenni rajta. Az itt élőknek otthonos, az 
ide látogatóknak barátságos és vendégszerető hellyé szeretném változtatni Almádit.

Cselik Szabolcs
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Büszke háromgyermekes családapa vagyok, aki tenni akar Balatonalmádiért, az 
itt élőkért. A város lakójaként már kevésbé húzhatom ki magam: amióta 30 éve 
elkerültem innen, alig fejlődött kedvenc helyem. Ez persze a retrorajongóknak jó hír, 
de engem inkább bosszant. 

Nem világvárosban gondolkodom. Nem cél Füreddel versenyezni, de engem ez a 
toporgás aggaszt. A gyerekeimet modern, jó hangulatú, családias üdülővárosban 
kívánom fölnevelni. Szeretném, ha Balatonalmádi megmaradna meghitt helynek 
- 21. századi szolgáltatásokkal. Ahol elképzelhetetlen, hogy ékköve, a Balaton csak 
tornamutatványokkal legyen megközelíthető, ahogyan az is, hogy az önkormányzat 
figyelmen kívül hagyja polgárai véleményét, elképzeléseit. 

Tudom, sokan értenek egyet velem, sok beszélgetésből kiderült, mit hiányolunk 
a legjobban. Az összefogást. Civil szervezetek egymással és az önkormányzattal. 
Beszéljük meg, milyen legyen álmaink Balatonalmádija. Vitassuk meg, hogyan 
tudjuk azt megvalósítani. 

Az Aranyhíd Polgári Egyesület jelöltje vagyok. Közösségünket az élet számos területén 
tapasztalatot gyűjtött emberek alkotják. Olyanok, kiknek családja évtizedek óta él 
itt, és olyanok, akik Balatonalmádit választották lakhelyükként. Képesek vagyunk 
hosszú távon gondolkodni Balatonalmádiról, de minden további nélkül szellemi- 
vagy akár kétkezi munkával alakítjuk, szépítjük városunkat.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16
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Dr. Kutics Károly
Független  polgármester jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Szüleim az 1950-es években kite-
lepítés révén kerültek a Kőszeg mel-
letti Velemből Almádiba, de én már 
született almádi vagyok. A Lovassy 
Gimnázium után a Veszprémi Egye-
temen szereztem vegyészmérnöki, 
kutató-fejlesztő-tervező szakmérnöki 
diplomát, majd műszaki doktori cí-
met. 10 évig az egyetem oktatójaként dolgoztam. Egyetemi kutató-
ként és K+F főmérnökként több mint 10 évet töltöttem Japánban, 
majd a Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési ügynökségét vezettem. 
2005-től saját cégem, a K+F Consulting Kft. ügyvezetője vagyok, 
2006-tól a Szent István Egyetem meghívott előadójaként tanítok, 
2012-2015 között a Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézetének 
tudományos főmunkatársa voltam. A Magyar Mérnöki Kamara 
környezetvédelmi szakértője vagyok. Angolul és japánul felsőfokon 
beszélek.

Párommal és 15 éves, gimnazista nagylányunkkal Almádiban la-
kunk. Felnőtt fiam és lányom már önálló életet kezdett.

Polgári, konzervatív értékekben hiszek. Soha nem voltam párt-
nak tagja, de három választási ciklusban a FIDESZ-KDNP önkor-
mányzati képviselő csoportjának képviselője, az Önkormányzat 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke voltam. Támogatom 
a kormány család-, nemzet-, gazdaság- és bevándorlás-politikájának 
legtöbb elemét.

Azonban helyi szinten, azt gondolom, vezetési deficit alakult ki, 
amelyen változtatni kell: Több együttműködés, kezdeményezés, na-
gyobb lendület - gyorsabb fejlődés. Szeretném megmutatni, hogyan 
lehet mindezeket elérni. A részletes programom és önéletrajzom 
a saját honlapomon, a https://sites.google.com/view/dr-kutics-
karoly/ oldalon olvasható.

Programom alapvető eleme az almádi polgárok integrálása a 
döntési folyamatokba. Három fontos lépése: felkészítés, bevonás, 
részvétel. Ezeket a lépéseket a „Helyi Konzultáció” és az „Almádi 
Konferenciák” bevezetésével kívánom megtenni. Regionális szinten 
Almádinak vezető szerepet kívánok kiharcolni a Balatoni Szövetség-
ben. A gazdaságfejlesztés területén a jelentős vagyonelemekkel (Ko-
lostor, Magtár, Strand, Sportpálya, stb.) való gazdálkodás optimali-
zálása, a „Plusz 70 ezer vendégéjszaka”, a „Helyi vállalkozások”, az 
„Aquatórium” projektek megvalósítása és a „Lozsánta Koncepció” 
kidolgozása a legfontosabb.  A környezetvédelemben a „Hadüzenet 
az illegális hulladéknak”, a „Vízvisszatartás a hegyen”, a „71-es elke-
rülőt Veszprémig!” és a „Tiszta közterületek” alprogramokat eme-
lem ki. A településfejlesztés terén, többek között, a „Bölcsődék”, a 
„Fecskelakások fiataloknak”, a „Bankautomata és gyógyszertár Be-
rényben”, a „Négyméteres Park” projekteket és a helyi közlekedés 
fejlesztését részesítem előnyben.

 Dr. Börzsönyi Sándor és Pató Gábor képviselőjelöltekkel alkot-
juk a „Polgári Lendület” csoportot, kérem szíves támogatásukat, 
szavazatukat a program megvalósításához.

Baán Barnabás 
Képviselő jelölt

Tisztelt Almádi Választópolgárok!

Baán Barnabás vagyok. Hat éve költöztem Balatonalmádiba, ami egy igen bölcs, jó 
döntés volt! Szeretem ezt a várost!
Nős vagyok, két felnőtt fiam a világ más-más részén él, ám így is szoros a kapcsolatunk.
1990-ig főállású sportoló és edző voltam. Ezután cégeket vezettem, voltam ezeknek 
tulajdonosa. Munkámnak köszönhetően több kontinensen. számos országban 
megfordultam, ahol értékes tapasztalatokra sikerült szert tennem.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a mostani tevékenységem egy része a 
sporthoz köt, így a hobbimmal is nap, mint nap foglalkozhatom.
Előző lakhelyemen Balatonfüreden két alkalommal, civil szervezet képviselőjeként 
voltam tagja a testületnek, ahol gazdasági bizottsági elnök is voltam.
Balatonalmádi jóval dinamikusabban fejlődő város lehetne. Az esetlegesen szűkösebb 
anyagi források ellenére a város adottságait kihasználva nyitottak a lehetőségek. 
Akár az infrastruktúra, akár a közlekedés, vagy kereskedelmi, adóbevételt növelő 
beruházásokról legyen szó. Nagyon lényegesnek tartom, ezek a fejlesztések ne 
rontsák az élhetőséget, városunk a „kisvárosi” élet előnyeit megtartsa.
A képviselői munka számomra azt jelenti, hogy nem csak a választóim, hanem 
minden itt élő számára elérhetőnek kell lennem. A vélemények, ötletek, elvárások 
jussanak el a város vezetéséhez.

Ehhez kérem az önök segítségét és támogatását!
Köszönettel!  Baán Barnabás

Balogh Csaba 
Független képviselő jelölt

Tisztelet Választók, Kedves Balatonalmádi lakosok!

Balogh Csaba vagyok, 69 éves, Balatonalmádi születésű 
lakos, nős, két gyermek édesapja. Az Önök felhatalmazá-
sa alapján 1998-ban képviselő lettem, 3 cikluson át, ahol a szolgálhattam az okta-
tás, a szociális rászorultság, a közbiztonság ügyét. Mivel rajtam soha nem fityegett 
egyetlen párt logója sem, így bátran mondhatom, mindig független voltam a külső 
politikai nyomástól és ez így van a mai napig is. Jelenleg a közbiztonság valamint a 
biztonságos közérzet miatt polgárőrként dolgozom, az egyesület elnöke vagyok. A 
város közbiztonsági alapítvány elnökeként pénzügyileg is támogathatom a bizton-
sági berendezések létesülését a városban. Jó érzéssel tölt el, hogy több mint 10 éve 
a Vörösberényi Iskola Alapítványi elnökeként segíthetem az ott tanuló diákok fej-
lődését, támogatom az iskolai tanulmányi versenyeken való részvételüket. Segítek 
az oktatási berendezések beszerzésében. Több mint 10 éve készítem Balatonalmádi 
„korfáját” melyből előre lehet tervezni szükség esetén. Ez az anyag a város történel-
mi adattárába is bekerül. Polgármesteri tanácsadóként gondozom a város ivóvíz, 
illtetve szennyvíz hálózatának állapotát, és vezetem a közlekedési és közbiztonsági 
munkacsoport munkáját. Bizalmuk esetén továbbra is és közbiztonság, a gyerekek, 
az idősek gondjain szeretném megoldani. Lehetőség szerint a csapadékvíz hasznos 
felhasználásával, az utak állapotát javítanám. Nem hiszek a minden tudókban, ezért 
minden esetben a valóságot fogom szem előtt tartani. Hazudozni sem a magam, 
sem a mások jólétért nem fogok. 

Hitvallásom, hogy valamit képviselj, abban bent kell élned, és nem a csak a kampány 
időszakában, de egész életedben, hittel és becsülettel, mert így lehetsz hiteles em-
bertársaid előtt.

Benedek Anna 
Képviselő jelölt

Veszprémben, a Vetési Albert Gimnáziumban 
érettségiztem, majd az Eötvös József Főiskolán diplomáztam általános iskolai 
tanítóként. Ezt követően – munka mellett – a Pécsi Tudományegyetem Állami és 
Jogtudományi Karán Európa tanulmányok - Európa politika, Európa szakértőként 
diplomáztam. Az oktatásban szerzett munkatapasztalataim után egy országos, 
magán-egészségügyi szolgáltatónál minőségirányítási igazgatóként, atipikus 
foglalkoztatási formában dolgoztam. Ezen évek alatt született meg 4 gyermekem. 

2013-ban választottak meg a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének 
elnökévé. Büszke vagyok arra, hogy egy 30 éves, nagy hagyományokkal rendelkező 
egyesület elnöke vagyok. Vezetésemmel az egyesület  új lendületet kapott. Tagjaink 
közös gondolkodásának eredményeként kidolgoztuk és folyamatosan valósítjuk 
meg sokrétű céljainkat. Család- és Karrierpontjainkon eddig közel 1200 embernek 
nyújtottunk munkaerő-piaci tanácsadást, szerveztünk szakmai képzéseket, kulturális 
és ismeretterjesztő rendezvényeket. Tagcsaládjaink száma folyamatosan nő, hiszen 
olyan közösséget teremtettünk, amelyben számíthatunk egymásra, terveinket, 
ötleteinket megvalósítjuk, közös érdekeinket képviseljük. A család maga az élet. A 
családi élet minősége határozza meg a közérzetünket. 

A családokért dolgozom, és ezt az utat folytatom megválasztásom esetén is, Önökért, 
Önökkel. A FIDESZ-KDNP jelöltjeként tisztelettel kérem az Önök támogatását!

Dr. Börzsönyi Sándor
Független képviselő jelölt

1944-ben születtem. Balatonalmádi Veszprém mellett 
mindig második otthonunk volt. Ácsmester nagyapám 
már az 1800-as években szőlőbirtokos az Öreghegyen, 
mi pedig 1956 óta telektulajdonosok, 2008 óta lakósok 
vagyunk Káptalanfüreden. Gyermekeink felnőttek, lányom orvos, fiam vegyész.
1967-ben diplomát, 1984-ben műszaki doktori címet szereztem a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen. 25 évet a MÁFKI-ban kutatómérnökként és tudományos 
osztályvezetőként, 15 évet az ESSO cégnél, üzletágvezetőként és 9 országban 
főmérnökként dolgoztam. Két Kft.-t alapítottam. Számos hazai és külföldi céggel van 
kapcsolatom. Nyelvismeretem: Német, angol és orosz, különböző szinteken. 
Hobbik: vitorlázok, horgászok, gombászok, asztaloskodok, szőlőt- és kertet művelek, 
színházba járok.

Tisztelettel tekintek városunk vezetőire, kötelességünk megköszönni munkájukat, 
eredményeiket, ami egyben kihívás az új testületnek. Nagyobb lendülettel kell 
továbbépíteni a városunkat, még sokkal többet kell tenni érte.

Tudom, hogy az elvárás milyen óriási és bonyolult. Legfontosabbnak a lakossági 
vélemények hathatósabb bevonását, a futó projektek mellett nagyszámú új indítását, 
az elmaradt városrészek felzárkóztatását tartom. 

Kérem, jöjjenek el kampányrendezvényeinkre, ismerjék meg programunkat és 
szavazatukkal támogassanak minket.
 „Polgári Lendülettel”, ésszel, szívvel, akarattal Balatonalmádiért.



Földi Angéla
Képviselő jelölt

Balatoni lány vagyok, mély érzelmi kötődéssel a városhoz 
és a Balatonhoz. Itt él családom, itt laknak a rokonaim és a barátaim. Itt fejezte be 
iskolai tanulmányait, és itt él párjával – már önálló – nagyobbik gyermekem Bence, 
és ide jár a Györgyi Dénes Általános iskolába kisebbik gyermekem Berci. Budapesten, 
a Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi karán Gazdálkodási és Menedzsment 
szakon állam- és szakvizsgáztam. Emellett dísznövénykertész végzettséggel is 
rendelkezem. Sokáig dolgoztam értékesítési területen vezetőként. Kiemelkedő 
szervezési készségeimnek köszönhetően évek óta nagyvállalati rendezvények és 
csapatépítések koordinátoraként, ötletgazdájaként tevékenykedem. A szülői és 
közösségi élet aktív tagjaként eddig is sokat tettem és dolgoztam közvetlen és tágabb 
környezetemben, segítve a feladatok, programok és fejlesztések gyors és hatékony 
megoldását. Szívügyem az állatvédelem, a városunk kutyabarát településsé válása, 
mely szabályozza , és egyben megköveteli felelős állattartást. Fontosnak tartom 
az aktív családi- és szabadidős tevékenységek , területek, lehetőségek kibővítését, 
valamint a természetvédelmet. Célom ezek előremozdítása, további fejlesztése a 
térségben, városunkban. 

Aktivitásom, tenni akarásom és közösségi tevékenységem eredményeként az a 
megtiszteltetés ért, hogy a Balatonalmádi Önkormányzati választásokon a Fidesz-
KDNP jelöltjeként indulhatok. Remélem, hogy bizalmukat megkapva a következő 
időszakban a város és közösség további fejlődését szolgálhatom. Úgy gondolom, 
hogy ezzel a csapattal jól és hatékonyan tudnék együtt dolgozni, ezért tisztelettel 
kérem az Önök támogatását!

Juhász Nagy Sándor
Képviselő jelölt

Juhász-Nagy Sándor vagyok 24 éve élek Balatonalmádiban.

Három felnőtt gyerekem és két unokám van. Közgazdaságtudományi Egyetemet 
végeztem. Egy fűzfői cégben 15 év alatt beosztott közgazdászból az elnök 
vezérigazgatói  posztig jutottam.
Azóta is különféle cégeket vezettem. Jelenleg Almádiban élve egy hévízi szállodát 
irányítok.
A feleségemmel közösen egy sport szépség egészség központot építettünk 
Balatonalmádi központjában, melyet a feleségem vezet.
Hobbim a sakk. Megalakulása óta a Kelet Balatoni Sakkegyesület elnöke és 
versenyzője vagyok.
A 2019-es Pannónia Kupa sakkverseny B csoportját 7 meccsből 6 győzelemmel és 1 
döntetlennel
1 teljes pont előnnyel nyertem.
Van egy kis közigazgatási tapasztalatom. Egy cikluson át a Kerekes Csaba 
elnökletével dolgozó gazdasági bizottság külső szakértője voltam a Balatonalmádi 
Önkormányzatnál.
Balatonalmádit egy sokkal jobb, menedzser szemlélettel kellene vezetni, 
üzemeltetni.  A város gazdálkodásában egyszerre van jelen a pénzhiány és a pazarlás.  
Jó gazda módjára azon fogok dolgozni, hogy a szűk pénzügyi forrásokat sokkal 
hatékonyabban hasznosítsuk.
Ha a szavazók megtisztelnek bizalmukkal, akkor Városunkért Közösen többi jelöltjével 
együtt azon fogok dolgozni, hogy egy jobb kellemesebb és élhetőbb város legyen 
Balatonalmádi 5 év múlva.

Dukai Nagy Gergely 
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak! 

Beszélgetni hívom önöket. Tervezzük meg közösen, milyen legyen városunk 10-20 
év múlva. Döntsük el, milyen városban szeretnénk élni, legyen Balatonalmádinak 
jövőképe! Ennek három pillére lehetne: a család, a turizmus és a párbeszéd. Ma 
a városvezetés és a lakosság között alig van kapcsolat – ez súlyos kerékkötője 
a fejlődésnek. A célok együttes meghatározása, a közös akarat mozdíthatja 
ki városunkat a holtpontról. Naponta érezzük, lemaradtunk a környékbeli 
településekhez képest.

Közgazdászként dolgozom, tisztában vagyok a pénz szerepével. Mégis naponta 
tapasztalom, értelmes célokkal hegyeket lehet elmozdítani. Hát tegyük!
Például adjuk vissza a partot a belvárosnak! Évek óta megoldatlan a Balaton gyalogos 
megközelítése, az aluljáró-vasútállomás probléma, az akadálymentesítés. Nem 
a nehézségeket kell sorolni, hanem szakemberek bevonásával ideális megoldást 
találni. Használjuk ki városunk adottságait, építsünk értékeire!
A várossá minősítés kötelezettséggel jár: olyan önkormányzatot kell működtetnünk, 
amely mindent megtesz a polgáraiért, szolgáltat és közösséget épít. Céljainkat 
őszinte beszéddel, építő vitákban érhetjük el.

Ehhez a párbeszédhez hívom valamennyi Balatonalmádit szerető honfitársamat!
Választott lakhelyünk a város, feleségemmel két gyermeket nevelünk. 
Reményeink szerint unokáinkat is itt fogjuk.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18
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Guger Ákos
Független képviselő jelölt

Tisztelt választó polgárok!

Guger Ákos vagyok, 21 éves, születésem óta itt élek 
Balatonalmádiban. A Györgyi Dénes általános iskolába 
jártam, majd Veszprémben folytattam tanulmányaimat az Ipari Szakközépiskolában. 
Idén végeztem, mint gépgyártás technológiai technikus. 
Kasza Katalinnal, Dr.Tolner Dániellel és Dér Andrással indulok az idei képviselő 
választáson, mint független jelölt.
Meglátásom szerint Balatonalmádi megérett a gyökeres változásra! 
A fiataloknak nincs szórakozási lehetősége, nem tudnak hova járni, el kell járniuk más 
városokba bulizni, ott fizetnek, ott érzik jól magukat, holott helyben is meg lehetne 
mindezt oldani.
Sok út állapota is kritikán aluli! Nem csak a város szívében kell minőségi, közlekedhető 
utakat létesíteni. Meglátásom szerint az utak minőségén is lehetne javítani.
A Borfesztiválon is változtatnék. Kezdve az indokolatlanul hangos zenével, amitől 
zeng az egész hegy, nem hiszem, hogy csak nagyothalló vendégek lennének ott. 
Meglátásom szerint lehetne úgy fesztivált szervezni, hogy ne zengjen tőle egész 
Almádi.
Egyéni és ingyenes sportolási lehetőséget is kellene biztosítani a fiataloknak.
Strandokat is megreformálnám, hogy minden réteg megtalálhassa a neki tetsző 
fürdőző helyet.
Hogyha bizalmat szavaznak nekem és csapatomnak és megválasztanak, akkor azon 
fogunk dolgozni, hogy egy jobb, élhetőbb város legyen Balatonalmádiból!
Köszönettel:
Guger Ákos
az igazán független jelölt

Hegyi Ilona Rózsa
Független képviselő jelölt

1954. február 06.-án születtem Pápán. Gyermekkorom 
java részét Szüleimmel Balatonalmádiban töltöttem 
a Pápai Textilgyár üdülőjében. Édesanyám a Balaton 
gyöngyszemének tartotta Almádit. Szerencsésnek 
mondhatom magam 2000 óta itt élek gyermekeimmel.

Évek óta figyelemmel kísérem Balatonalmádiban zajló eseményeket és elég sokszor 
hangot is adtam egyes helytelen dolgokhoz, mint kívülálló. Továbbiakban is szolgálni 
szeretném az Almádiban élőket, ehhez azt szeretném, hogy bizalmat szavazzanak 
meg nekem az itt élők. Eddig is azon voltam, hogy az Almádiban lakók, nyaralók 
érdekéért szót emeljek. / DRV-vel kapcsolatos levelezések, bank automata, bolhapiac 
igény, utak állapota és még sorolhatnám tovább is. Az ilyen jellegű problémákra 
megoldást keresni megválasztott képviselőként nagyobb hangsúlyt  tudnék fektetni.

Mit tartok fontosnak Almádiban:
1/.  Képviselő testületi üléseket időpontját 17 órára
2/,  Posta 10-18 órai nyitvatartása
3/.   DRV-től való leválás szakember bevonásával elkezdeni!
4/.   Helyi tömegközlekedés megoldása
5/.  Mindent lehetőség szerint nyilvánossá tenni, helyi TV, jó kommunikáció.
6/.   Lakosság és szakember bevonása egyes megoldásra váró feladatok esetében.
7/.   Egyes intézményeknél ügyeleti rendszer elindítása.

Megoldásra váró feladat bőven van, szeretett városunk további fejlődését és a 
lakosságot kívánom szolgálni.
Köszönöm szépen előre is bizalmukat.

Fabó Péter
Képviselő jelölt

1971-ben születtem Veszprémben. A családunk ezer 
szállal kötődik Balatonalmádihoz. Nagyapám 1943-ban építette fel a házát 
Káptalanfüreden. Mérnök szüleim inkább nyaralni hoztak ide. 26 éve találkoztam a 
feleségemmel, azóta vagyunk Almádi polgárok. Ide hoztuk haza két kislányunkat. 
Fabó Luca 20, Fabó Dorka 16 éves. Almádi fiatalkorom alapozta meg a jelenem. 

Diákként a Virág büfében dolgoztam. Fiatalként a kereskedelemben értem 
el sikereket, még az Aranyhidat is üzemeltettem egy évig. Nősülésem után a 
reklámszakmában találtam meg a helyem. Ügyfeleim lettek a Tesco hipermarketek, 
a Euronics a Fotex és a Bramac. 16 évvel ezelőtt Mészáros Zoltánnal belevágtam a 
fesztiválépítés nagy felelősséggel járó munkájába. A Veszprémfeszt azóta is óriási 
siker. Aztán sorban jött a többi. Harley Davidson Fesztivál, Rozé, Rizling és Jazznapok, 
Paloznaki Jazzpiknik. Kiállítások, konferenciák, vásárok. Imádom a munkám, mert ha 
jól dolgozunk, boldoggá tesszük az embereket. 

Almádiban először a „30 éves város” rendezvénysorozatban vállaltam feladatokat. 
Remélem mindenki érzékelte az erőfeszítéseink eredményét. A vágyálmaimban egy 
családok által élhető, jól működő Balatonalmádi él. Sok fiatallal, sok gyerekkel, akik a 
Balaton mellett látják a jövőjüket. Nyugodtan élő idős emberekkel. 

Élhető közösségi terekkel, infrastruktúrával, programokkal. Úgy érzem eljött az ideje, 
hogy a rengeteg megszerzett tapasztalatot a városom érdekében kamatoztassam. A 
Fidesz-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához kérem az Önök felhatalmazását.

Dudás Zsolt
Képviselő jelölt

54 éves vagyok. A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola 
és AMI igazgatójaként dolgozom. Közoktatás mestervezetői, tanári, kereskedelmi, 
sport, informatikai, tréneri és coach végzettségekkel és tapasztalatokkal 
rendelkezem. Feleségem Mariann, városunk gimnáziumának igazgatónője. Lányunk 
Laura mérnök szakfordító, fiunk Tamás nemzetközi közgazdász. 

32 éve élünk Balatonalmádiban. Azóta közösségi munkában számos területen 
dolgozom a városért. 21 éve vezetem a Tenisz Klubot, ami helyt ad hobbi és 
versenytenisznek. Csapataink megyei és országos szinten is kiemelkedők. 3 éve ITF 
nemzetközi verseny helyszíne Balatonalmádi. 4 éve az Almádiért Közalapítvány 
Kuratóriumát is vezetem, ahol támogatjuk a civil szervezeteket, könyveket adunk 
ki, valamint az Új Almádi Újságot szerkesztjük. A Humán Bizottságnál külső 
szakértőként vállalok feladatokat. Nevemhez fűződik a Tourinform Iroda megújulása, 
a Hungarikum Fesztivál és a Pálinka Fesztivál. A Borfesztivállal együtt ezeket több 
éven keresztül sikeresen szerveztem munkatársaimmal. Részt vettem a Magtár 
felújításában. Tapasztalataimat Balatonalmádi fejlődéséért hasznosítom. 

Képviselőként kiemelten oktatással, ifjúsággal, turisztikával, rendezvények és a 
sport fejlesztésével, összehangolásával, civil szervezetek támogatásával, humán 
kérdésekkel foglalkoznék.  A célok eléréséhez kell az összefogás, azonban a 
hagyományok tisztelete mellett szükséges az új lendület! A FIDESZ-KDNP jelöltjeként 
tisztelettel kérem az Önök támogatását!

Dér András 
Független képviselő jelölt

Igen Tisztelt Választók!

Születésem óta itt élek. 15 éve vagyok a Budatava strand 
gondnoka. Képviselői munkámról évente számoltam 
be kiadványaimban.  A képviselőséget szolgálatnak tekintem, tiszteletdíjam egy 
részét továbbra is közcélra kívánom fordítani. Sajnos a lakosság megkérdezése 
nélkül döntött a testület a focipálya áthelyezéséről.  A Helyi Építési Szabályzatot 
egyedüliként nem szavaztam meg, mert törvénysértőnek találtam. Remélem, 
az új testület újból fogja tárgyalni és megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, 
hogy ne romboljuk tovább a városképet.  Megválasztásom esetén minden jó ügyet 
támogatok, ami a lakosság érdekeit szolgálja, a magánérdekek ellen továbbra is fel 
fogok lépni. Néhány elképzelésem: 

•	 A Budatava strand felújítása pályázat híján is 3 részletben (büfésor, kabinok, 
füvesítés). A strandok továbbra is önkormányzati fenntartásban üzemeljenek.

•	 Állandó lakosoknak ingyenes belépést strandjainkra, és fizetőssé válnának 
szezonban strandi parkolóink. 

•	 Főleg egyedülálló időseknél segélyhívó rendszer kiépítése. 
•	 Berényben a gyógyszer házhozszállítás ügye már folyamatban van. 
•	 Kertmozi a káptalanfüredi strandon, sikeres pályázat esetén többfunkciós mozi 

terem építése.
•	 Kezdeményezni fogom dr. Kerényi László ny. polgármester Otelló programjának 

felkarolását.
Tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de jelzi, hogy jön a nyár. Bízom a Választók 
igazságérzetében.



Földi Angéla
Képviselő jelölt

Balatoni lány vagyok, mély érzelmi kötődéssel a városhoz 
és a Balatonhoz. Itt él családom, itt laknak a rokonaim és a barátaim. Itt fejezte be 
iskolai tanulmányait, és itt él párjával – már önálló – nagyobbik gyermekem Bence, 
és ide jár a Györgyi Dénes Általános iskolába kisebbik gyermekem Berci. Budapesten, 
a Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi karán Gazdálkodási és Menedzsment 
szakon állam- és szakvizsgáztam. Emellett dísznövénykertész végzettséggel is 
rendelkezem. Sokáig dolgoztam értékesítési területen vezetőként. Kiemelkedő 
szervezési készségeimnek köszönhetően évek óta nagyvállalati rendezvények és 
csapatépítések koordinátoraként, ötletgazdájaként tevékenykedem. A szülői és 
közösségi élet aktív tagjaként eddig is sokat tettem és dolgoztam közvetlen és tágabb 
környezetemben, segítve a feladatok, programok és fejlesztések gyors és hatékony 
megoldását. Szívügyem az állatvédelem, a városunk kutyabarát településsé válása, 
mely szabályozza , és egyben megköveteli felelős állattartást. Fontosnak tartom 
az aktív családi- és szabadidős tevékenységek , területek, lehetőségek kibővítését, 
valamint a természetvédelmet. Célom ezek előremozdítása, további fejlesztése a 
térségben, városunkban. 

Aktivitásom, tenni akarásom és közösségi tevékenységem eredményeként az a 
megtiszteltetés ért, hogy a Balatonalmádi Önkormányzati választásokon a Fidesz-
KDNP jelöltjeként indulhatok. Remélem, hogy bizalmukat megkapva a következő 
időszakban a város és közösség további fejlődését szolgálhatom. Úgy gondolom, 
hogy ezzel a csapattal jól és hatékonyan tudnék együtt dolgozni, ezért tisztelettel 
kérem az Önök támogatását!

Juhász Nagy Sándor
Képviselő jelölt

Juhász-Nagy Sándor vagyok 24 éve élek Balatonalmádiban.

Három felnőtt gyerekem és két unokám van. Közgazdaságtudományi Egyetemet 
végeztem. Egy fűzfői cégben 15 év alatt beosztott közgazdászból az elnök 
vezérigazgatói  posztig jutottam.
Azóta is különféle cégeket vezettem. Jelenleg Almádiban élve egy hévízi szállodát 
irányítok.
A feleségemmel közösen egy sport szépség egészség központot építettünk 
Balatonalmádi központjában, melyet a feleségem vezet.
Hobbim a sakk. Megalakulása óta a Kelet Balatoni Sakkegyesület elnöke és 
versenyzője vagyok.
A 2019-es Pannónia Kupa sakkverseny B csoportját 7 meccsből 6 győzelemmel és 1 
döntetlennel
1 teljes pont előnnyel nyertem.
Van egy kis közigazgatási tapasztalatom. Egy cikluson át a Kerekes Csaba 
elnökletével dolgozó gazdasági bizottság külső szakértője voltam a Balatonalmádi 
Önkormányzatnál.
Balatonalmádit egy sokkal jobb, menedzser szemlélettel kellene vezetni, 
üzemeltetni.  A város gazdálkodásában egyszerre van jelen a pénzhiány és a pazarlás.  
Jó gazda módjára azon fogok dolgozni, hogy a szűk pénzügyi forrásokat sokkal 
hatékonyabban hasznosítsuk.
Ha a szavazók megtisztelnek bizalmukkal, akkor Városunkért Közösen többi jelöltjével 
együtt azon fogok dolgozni, hogy egy jobb kellemesebb és élhetőbb város legyen 
Balatonalmádi 5 év múlva.

Dukai Nagy Gergely 
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak! 

Beszélgetni hívom önöket. Tervezzük meg közösen, milyen legyen városunk 10-20 
év múlva. Döntsük el, milyen városban szeretnénk élni, legyen Balatonalmádinak 
jövőképe! Ennek három pillére lehetne: a család, a turizmus és a párbeszéd. Ma 
a városvezetés és a lakosság között alig van kapcsolat – ez súlyos kerékkötője 
a fejlődésnek. A célok együttes meghatározása, a közös akarat mozdíthatja 
ki városunkat a holtpontról. Naponta érezzük, lemaradtunk a környékbeli 
településekhez képest.

Közgazdászként dolgozom, tisztában vagyok a pénz szerepével. Mégis naponta 
tapasztalom, értelmes célokkal hegyeket lehet elmozdítani. Hát tegyük!
Például adjuk vissza a partot a belvárosnak! Évek óta megoldatlan a Balaton gyalogos 
megközelítése, az aluljáró-vasútállomás probléma, az akadálymentesítés. Nem 
a nehézségeket kell sorolni, hanem szakemberek bevonásával ideális megoldást 
találni. Használjuk ki városunk adottságait, építsünk értékeire!
A várossá minősítés kötelezettséggel jár: olyan önkormányzatot kell működtetnünk, 
amely mindent megtesz a polgáraiért, szolgáltat és közösséget épít. Céljainkat 
őszinte beszéddel, építő vitákban érhetjük el.

Ehhez a párbeszédhez hívom valamennyi Balatonalmádit szerető honfitársamat!
Választott lakhelyünk a város, feleségemmel két gyermeket nevelünk. 
Reményeink szerint unokáinkat is itt fogjuk.
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Guger Ákos
Független képviselő jelölt

Tisztelt választó polgárok!

Guger Ákos vagyok, 21 éves, születésem óta itt élek 
Balatonalmádiban. A Györgyi Dénes általános iskolába 
jártam, majd Veszprémben folytattam tanulmányaimat az Ipari Szakközépiskolában. 
Idén végeztem, mint gépgyártás technológiai technikus. 
Kasza Katalinnal, Dr.Tolner Dániellel és Dér Andrással indulok az idei képviselő 
választáson, mint független jelölt.
Meglátásom szerint Balatonalmádi megérett a gyökeres változásra! 
A fiataloknak nincs szórakozási lehetősége, nem tudnak hova járni, el kell járniuk más 
városokba bulizni, ott fizetnek, ott érzik jól magukat, holott helyben is meg lehetne 
mindezt oldani.
Sok út állapota is kritikán aluli! Nem csak a város szívében kell minőségi, közlekedhető 
utakat létesíteni. Meglátásom szerint az utak minőségén is lehetne javítani.
A Borfesztiválon is változtatnék. Kezdve az indokolatlanul hangos zenével, amitől 
zeng az egész hegy, nem hiszem, hogy csak nagyothalló vendégek lennének ott. 
Meglátásom szerint lehetne úgy fesztivált szervezni, hogy ne zengjen tőle egész 
Almádi.
Egyéni és ingyenes sportolási lehetőséget is kellene biztosítani a fiataloknak.
Strandokat is megreformálnám, hogy minden réteg megtalálhassa a neki tetsző 
fürdőző helyet.
Hogyha bizalmat szavaznak nekem és csapatomnak és megválasztanak, akkor azon 
fogunk dolgozni, hogy egy jobb, élhetőbb város legyen Balatonalmádiból!
Köszönettel:
Guger Ákos
az igazán független jelölt

Hegyi Ilona Rózsa
Független képviselő jelölt

1954. február 06.-án születtem Pápán. Gyermekkorom 
java részét Szüleimmel Balatonalmádiban töltöttem 
a Pápai Textilgyár üdülőjében. Édesanyám a Balaton 
gyöngyszemének tartotta Almádit. Szerencsésnek 
mondhatom magam 2000 óta itt élek gyermekeimmel.

Évek óta figyelemmel kísérem Balatonalmádiban zajló eseményeket és elég sokszor 
hangot is adtam egyes helytelen dolgokhoz, mint kívülálló. Továbbiakban is szolgálni 
szeretném az Almádiban élőket, ehhez azt szeretném, hogy bizalmat szavazzanak 
meg nekem az itt élők. Eddig is azon voltam, hogy az Almádiban lakók, nyaralók 
érdekéért szót emeljek. / DRV-vel kapcsolatos levelezések, bank automata, bolhapiac 
igény, utak állapota és még sorolhatnám tovább is. Az ilyen jellegű problémákra 
megoldást keresni megválasztott képviselőként nagyobb hangsúlyt  tudnék fektetni.

Mit tartok fontosnak Almádiban:
1/.  Képviselő testületi üléseket időpontját 17 órára
2/,  Posta 10-18 órai nyitvatartása
3/.   DRV-től való leválás szakember bevonásával elkezdeni!
4/.   Helyi tömegközlekedés megoldása
5/.  Mindent lehetőség szerint nyilvánossá tenni, helyi TV, jó kommunikáció.
6/.   Lakosság és szakember bevonása egyes megoldásra váró feladatok esetében.
7/.   Egyes intézményeknél ügyeleti rendszer elindítása.

Megoldásra váró feladat bőven van, szeretett városunk további fejlődését és a 
lakosságot kívánom szolgálni.
Köszönöm szépen előre is bizalmukat.

Fabó Péter
Képviselő jelölt

1971-ben születtem Veszprémben. A családunk ezer 
szállal kötődik Balatonalmádihoz. Nagyapám 1943-ban építette fel a házát 
Káptalanfüreden. Mérnök szüleim inkább nyaralni hoztak ide. 26 éve találkoztam a 
feleségemmel, azóta vagyunk Almádi polgárok. Ide hoztuk haza két kislányunkat. 
Fabó Luca 20, Fabó Dorka 16 éves. Almádi fiatalkorom alapozta meg a jelenem. 

Diákként a Virág büfében dolgoztam. Fiatalként a kereskedelemben értem 
el sikereket, még az Aranyhidat is üzemeltettem egy évig. Nősülésem után a 
reklámszakmában találtam meg a helyem. Ügyfeleim lettek a Tesco hipermarketek, 
a Euronics a Fotex és a Bramac. 16 évvel ezelőtt Mészáros Zoltánnal belevágtam a 
fesztiválépítés nagy felelősséggel járó munkájába. A Veszprémfeszt azóta is óriási 
siker. Aztán sorban jött a többi. Harley Davidson Fesztivál, Rozé, Rizling és Jazznapok, 
Paloznaki Jazzpiknik. Kiállítások, konferenciák, vásárok. Imádom a munkám, mert ha 
jól dolgozunk, boldoggá tesszük az embereket. 

Almádiban először a „30 éves város” rendezvénysorozatban vállaltam feladatokat. 
Remélem mindenki érzékelte az erőfeszítéseink eredményét. A vágyálmaimban egy 
családok által élhető, jól működő Balatonalmádi él. Sok fiatallal, sok gyerekkel, akik a 
Balaton mellett látják a jövőjüket. Nyugodtan élő idős emberekkel. 

Élhető közösségi terekkel, infrastruktúrával, programokkal. Úgy érzem eljött az ideje, 
hogy a rengeteg megszerzett tapasztalatot a városom érdekében kamatoztassam. A 
Fidesz-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához kérem az Önök felhatalmazását.

Dudás Zsolt
Képviselő jelölt

54 éves vagyok. A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola 
és AMI igazgatójaként dolgozom. Közoktatás mestervezetői, tanári, kereskedelmi, 
sport, informatikai, tréneri és coach végzettségekkel és tapasztalatokkal 
rendelkezem. Feleségem Mariann, városunk gimnáziumának igazgatónője. Lányunk 
Laura mérnök szakfordító, fiunk Tamás nemzetközi közgazdász. 

32 éve élünk Balatonalmádiban. Azóta közösségi munkában számos területen 
dolgozom a városért. 21 éve vezetem a Tenisz Klubot, ami helyt ad hobbi és 
versenytenisznek. Csapataink megyei és országos szinten is kiemelkedők. 3 éve ITF 
nemzetközi verseny helyszíne Balatonalmádi. 4 éve az Almádiért Közalapítvány 
Kuratóriumát is vezetem, ahol támogatjuk a civil szervezeteket, könyveket adunk 
ki, valamint az Új Almádi Újságot szerkesztjük. A Humán Bizottságnál külső 
szakértőként vállalok feladatokat. Nevemhez fűződik a Tourinform Iroda megújulása, 
a Hungarikum Fesztivál és a Pálinka Fesztivál. A Borfesztivállal együtt ezeket több 
éven keresztül sikeresen szerveztem munkatársaimmal. Részt vettem a Magtár 
felújításában. Tapasztalataimat Balatonalmádi fejlődéséért hasznosítom. 

Képviselőként kiemelten oktatással, ifjúsággal, turisztikával, rendezvények és a 
sport fejlesztésével, összehangolásával, civil szervezetek támogatásával, humán 
kérdésekkel foglalkoznék.  A célok eléréséhez kell az összefogás, azonban a 
hagyományok tisztelete mellett szükséges az új lendület! A FIDESZ-KDNP jelöltjeként 
tisztelettel kérem az Önök támogatását!

Dér András 
Független képviselő jelölt

Igen Tisztelt Választók!

Születésem óta itt élek. 15 éve vagyok a Budatava strand 
gondnoka. Képviselői munkámról évente számoltam 
be kiadványaimban.  A képviselőséget szolgálatnak tekintem, tiszteletdíjam egy 
részét továbbra is közcélra kívánom fordítani. Sajnos a lakosság megkérdezése 
nélkül döntött a testület a focipálya áthelyezéséről.  A Helyi Építési Szabályzatot 
egyedüliként nem szavaztam meg, mert törvénysértőnek találtam. Remélem, 
az új testület újból fogja tárgyalni és megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, 
hogy ne romboljuk tovább a városképet.  Megválasztásom esetén minden jó ügyet 
támogatok, ami a lakosság érdekeit szolgálja, a magánérdekek ellen továbbra is fel 
fogok lépni. Néhány elképzelésem: 

•	 A Budatava strand felújítása pályázat híján is 3 részletben (büfésor, kabinok, 
füvesítés). A strandok továbbra is önkormányzati fenntartásban üzemeljenek.

•	 Állandó lakosoknak ingyenes belépést strandjainkra, és fizetőssé válnának 
szezonban strandi parkolóink. 

•	 Főleg egyedülálló időseknél segélyhívó rendszer kiépítése. 
•	 Berényben a gyógyszer házhozszállítás ügye már folyamatban van. 
•	 Kertmozi a káptalanfüredi strandon, sikeres pályázat esetén többfunkciós mozi 

terem építése.
•	 Kezdeményezni fogom dr. Kerényi László ny. polgármester Otelló programjának 

felkarolását.
Tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de jelzi, hogy jön a nyár. Bízom a Választók 
igazságérzetében.



Mikes Zsolt
Képviselő jelölt

1957-ben születtem Budapesten. Ugyanakkor mindig is 
balatoni embernek tartottam magam, családom csopaki nyaralójában töltöttem 
gyermekkorom legszebb éveit. Balatonalmádiba a második házasságom révén 
kerültem. Itt élek és dolgozom közel húsz éve. Felnőtt fiam geológus kutatómérnök. 
Feleségem lányának házasságából három unokánk van, akik az életünk részei. Rajtuk 
keresztül belelátok a kisgyermekes lét nehézségeibe és örömeibe, az iskola és az 
óvoda mindennapjaiba. Vejünk Almádiban római katolikus hittanárként dolgozik. 

Több mint harminc éve tevékenykedem az idegenforgalomban. Idegenvezetőként, 
nagy, nemzetközi irodák vezetőjeként szereztem életre szóló tapasztalatot a Balaton 
északi partján, többek között Balatonalmádiban. Jelenleg is egy idegenforgalmi 
vállalkozást működtetünk feleségemmel. 

Mint lokálpatrióta fontosnak tartom a közösségi szerepvállalást, ezért vállalok már 
10 éve feladatokat a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületben, mint választmányi 
tag. Városunk csodálatos adottságai miatt az idegenforgalom és a hozzá kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások fejlesztését tartom a legfontosabbnak. Olyan körülményeket, 
feltételeket kell teremtenünk az ideérkezők számára, amely több vendégéjszakára és 
több pénzköltésre ösztönzi őket. Az a célom, hogy Almádit egy modern pihenővárossá 
tegyük az itt lakók és nyaralók számára. A Fidesz-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához 
kérem a támogatásukat.

Kajári Gyula 
Képviselő jelölt

Nagyszüleim 1939-ben vettek egy kis házat és gyü-
mölcsöst a Görgey utcában. Nagyapám a Nitrokémia 
munkatársa volt, szinte az alapítástól nyugdíjazásáig. Édesapám 1953-tól a Dunai 
Vasműben dolgozott a mai Dunaújvárosban, de a forradalomban vállalt szerepe 
miatt 1956 végén elhagyni kényszerült az országot, én akkor kerültem Almádi-
ba, nagyszüleimhez. Az általános iskola első két osztályát a mai Györgyi Dénes 
iskolában végeztem, majd 1963-ban Budapestre kerültem. Ott tanultam tovább, ott 
kezdtem dolgozni, ott alapítottam családot, de minden szabad időnket lehetőség 
szerint Almádiban töltöttük feleségemmel és gyermekeimmel. Mindhárom lányo-
mat abban a templomban keresztelték, ahol annak idején én is elsőáldozó voltam.
Közel negyven évig a kőolaj és kőolajtermékek nemzetközi kereskedelmével 
foglalkoztam, illetve 2003-tól egy az energia-ellátás biztonságáért felelős szervezet 
pénzügyeit irányítottam. Immár 16 éve újra állandó lakosa vagyok városunknak 
feleségemmel és harmadik leányunkkal. 2009. nyara óta magánvállalkozóként 
dolgozom.
Azt szeretném és megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, hogy Almádi 
identikus épületei megújulhassanak, rajzolódjanak ki egy valódi városközpont 
körvonalai. Legyen városunknak olyan városépítészeti koncepciója és azt támogató 
rendeleti, adózási háttere, amely vonzó befektetői, ingatlanfejlesztői célponttá teszi 
Almádit, aminek révén új munkahelyek jöhetnek létre.

Almádi épített környezete legyen méltó festői fekvéséhez!

Miklós György Zoltán
Független képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Képviselőként célom Almádi stabil fejlődési pályára állítása; 
az itt élő, tanuló, dolgozó polgárok életminőségének 
emelése,mely cél a magas helyi adóerővel rendelkező vállalkozások idecsábításával 
lehetséges. A tömegsport központ felépítése, üzemeltetése az új önkormányzat 
feladata lesz.Fontos az utak, utcák, terek állapota; felújításuk, ezzel egyidejűleg 
az esőcsatornák fejlesztése, azaz ne úgy épüljön meg egy felújított úttest, hogy 
közben az esővíz elvezetés nincs megoldva. Zöldfelületeink, parkjaink állandó 
karbantartása,bővítése,ennek keretében olyan növények, fák, bokrok ültetése, 
melyek jól érzik magukat az itteni mikroklímában. Fontosnak tartom a közlekedés, 
azon belül a közösségi közlekedés színvonalának javítását. Szükséges egy, a város 
egészét átfogó, a helyi igényekre alapozott helyi buszhálózat kialakítása,melynek 
alapja az E buszokra alapozott közösségi közlekedés, mely a felújítás utáni vasúthoz 
kapcsolódva, megteremti városunk fenntartható helyi közlekedésének alapjait. 
Ezzel egyidejűleg parkolási díjzónák bevezetésével korlátozza a belvárosra zúduló 
autóáradatot.Reményeim szerint, ha ezen fejlesztések létrejönnek, akkor jó eséllyel 
válik városunk, Balatonalmádi az itt élők,az idelátogatók,a nyaralótulajdonosok 
szeretett városává, ahová nemcsak a nyári főszezonban,de ezen kívül is érdemes 
látogatni, mert tartalmas kikapcsolódásban, minőségi pihenésben lehet részük. 
Megválasztásom esetén ezen fejlesztésekben szeretnék részt venni, mert hiszem, 
hogy számos izgalmas kihívás, lehetőség áll még előttünk, ehhez szeretném kérni 
az önök támogatását.

Tisztelettel:
Miklós György Zoltán

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20
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Dr. Kepli Lajos 
Független képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!

Polgármesteri bemutatkozásomban egy víziót próbáltam 
felvázolni, amiben hiszek, amilyennek szeretném látni 
városunkat. Nem tettem bele konkrét ígéreteket, inkább irányt mutattam. Aki ismer, 
tudja, közel egy évtizeden át országgyűlési képviselői munkám során is folyamatosan 
szem előtt tartottam városunk érdekeit. Aki még nem ismerne, annak magamról 
annyit, hogy épp egy tucat éve élek Balatonalmádiban, mérnöki és jogi diplomával 
rendelkezem, két nagylány és egy kisebb nagyfiú édesapja vagyok. Parlamenti 
mandátumomról lemondva, pártpolitikai múltam teljes egészében magam mögött 
hagyva most Almádi és az itt élők szolgálatába kívánok állni. Képviselőként, avagy 
polgármesterként, ez a választók akaratán múlik. Hiszem, hogy ez a gyönyörű város 
egy csiszolatlan gyémánt, sokkal több értéket rejt magában, mint amit jelenleg 
megmutat nekünk.

Almádi polgárokkal beszélgetve mindig arra a következtetésre jutunk, fel kell 
ébreszteni Csipkerózsika álmából és fejlődésnek kell indítani szeretett lakóhelyünket. 
Ehhez egy teljesen új csapatra van szükség. Olyan polgármesterre és képviselőkre, 
akiknek nem kell ígérgetniük, mert amit eddig a saját területükön a városért 
tettek, az az ajánlólevelük. Széthúzás, félelemkeltés és ellenségeskedés helyett 
közös munkával tehetjük Almádit egy még nagyszerűbb hellyé. Október 13-a után 
kezdjünk neki együtt ennek a munkának. Köszönöm bizalmukat!

Mandl Ádám
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Nem Balatonalmádiban születtem, de ez a város az OTTHONom. Szándékosan írtam 
nagybetűvel, mert boldog és tartalmas életem van itt, melyet már nem cserélnék 
vissza. Miskolcon születtem, ez mindig is fontos lesz számomra, mert ismernem 
kell gyökereimet. Három gyermekem már itt nevelkedik. Mivel páromnak is van 
két gyermeke, így együtt öt gyermeket nevelve fontosnak tartom, hogy városunk 
kiemelten figyeljen a gyermekes családok igényeire. Azért kell dolgoznunk, hogy 
közülük minél többen itt képzeljék el jövőjüket. Építsünk nekik olyan várost, ahol 
majd szívesen nevelik unokáinkat. 
20 éve dolgozom marketing és reklám területen. Munkámban mindig a növekedés és 
a növekedés elősegítése volt a cél. Balatonalmádinak is növekedésre van szüksége, 
ami szakemberekkel, jól menedzselt városi működéssel és fejlesztéssel érhető el. 
Biztos vagyok benne, hogy ez a cél megvalósítható hiteles képviselőkkel, eredményes 
szakemberekkel, felkészült civil szerveződések közreműködésével, mint amilyen az 
Aranyhíd Polgári Egyesület.

Képviselőként bevételeinket kívánom növelni. Balaton parti településként fejlesszük 
úgy turizmusunkat, hogy az a helyiek érdekeit szolgálja - miközben ne tegye 
élhetetlenné azt. Intézményeink magas színvonalon, hatékonyan működjenek. 
Irigykedjenek ránk, akik látják a fejlődésünket - legyünk mi a „bezzeg” város.

Ha Ön is ilyen Balatonalmádit szeretne, kérem, szavazzon rám és az Aranyhíd 
jelöltjeire!

Dr. Kutics Károly
Független képviselő jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Szüleim az 1950-es években kitelepítés révén kerültek 
a Kőszeg melletti Velemből Almádiba, de én már 
született almádi vagyok. Az életpályám fontosabb állomásait a polgármesterjelölti 
bemutatkozásomban leírtam. Párommal és 15 éves, gimnazista nagylányunkkal 
Almádiban lakunk.

Polgári, konzervatív értékekben hiszek. Fontosnak tartom a hazafias nevelést, 
a közösség építést, a méltó és bensőséges ünnepeket, megemlékezéseket 
nagyjainkról. Büszke vagyok szép városunkra, a Szent Jobb Kápolnára, a Vörösberényi 
Erődtemplomra, a „DLSB”-re, azaz hazánk egyik legjobb gimnáziumára! A sok-sok 
vöröskő épületre, falra, építményre, amelyek megkülönböztetik városunkat más 
településektől. Büszke vagyok az almádiért dolgozó emberekre, kis közösségeinkre.

Képviselőként olyan programot tudnék támogatni, amely a polgárok fontos 
döntésekbe való bevonását, a turizmus fellendítését, a vagyongazdálkodás 
fejlesztését, a helyi vállalkozók helyzetbe hozását, a fiatalok helyben maradását, 
az illegális hulladék elhelyezés felszámolását és a közterületek tisztán tartását 
tűzi ki célul. Ugyanakkor középtávú célként egy „városközpont és főtér koncepció” 
kidolgozását feltétlenül szükségesnek tartom, ami a város arculatának felemelése 
mellett, fontos identitás- és közösség képző erő is lehetne egyben.

Kérem szíves támogatásukat, hogy e célok megvalósulhassanak!

Kasza Katalin
Független képviselő jelölt

Köszöntöm Önöket!

Kasza Katalin vagyok, nyugdíjas pedagógus, 
Balatonalmádiban, a Dr. Óvári utcában 65 éve élek. 
Veszprémben tanítottam, ahol édesapám alapította és 20 évig vezette az állatkertet. 
A közéleti érzékenységemet szüleim példájából tanultam.
Pártoktól függetlenül, én csak Városomhoz köteleződöm el, amit lelkiismeretes 
munkával szolgálhatok majd, mint magyar állampolgár, ha az Önök bizalmat adó 
szavazataival megválasztanak képviselőnek.
Rendszeresen látogatom Önkormányzatunk testületi üléseit, ahol hallom – látom – 
olvasom, hogy miféle gondok várnak megoldásra Almádi minden városrészében. Ezek 
megoldásában szeretnék részt venni majdani munkatársaimmal. Itt ismertem meg 
Dér András képviselőt, akinek városunkért érzett tevőleges felelőssége megfogott.
Én többek között olyan beruházásokat szorgalmaznék, amik bevételtermelők  
lennének, bevonva a magántőkét, sokoldalúbb szolgáltatásokkal, és fejleszteni 
tovább az infrastruktúrát. Arra kapacitálnám a város vezetését, hogy családbarát 
önkormányzati ténykedésükkel az ifjúság igényeit is kielégítse egy többfunkciós 
mozit, filmszínházat építsenek a Pannónia kultúrház tetejére. Mivel alig maradt a 
város tulajdonában szabad terület a központban, ezért lenne hasznos ott, mert 
idekötné a fiatalokat.
Dér András biztatására jelöltetjük magunkat független képviselőnek, társaimmal 
dr.Tolner Dániellel és Guger Ákossal. 
Nem ígérek nagy szavakat, csak azt, hogy jövőbeni feladataimat, mint Balatonalmádi 
lakosainak egyik független képviselője, becsületesen, úgynevezett „jó gazda 
gondosságával” fogom ellátni! 
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Lázárné Szecsődi Andrea
Képviselő jelölt

Tisztelt, balatonalmádi Választópolgárok!

Tisztelettel kérem, szavazatukkal támogassanak, hogy a város képviselőtestületében 
feladatot kaphassak. Ha képviselőként dolgozhatnék, elsősorban a városi beruházások 
képviselőtestületre háruló feladataival foglalkoznék, és fontosnak tartom, hogy 
a lakosság nagyobb mértékben láthasson bele a városvezetés munkájába. A 
legsürgetőbb problémának a városban, az ivóvíz vezetékek rendszerének szolgáltató 
általi elhanyagoltságát tartom, amin mielőbb változtatni szükséges. Továbbá úgy 
látom, hogy az önkormányzatunk útépítésre és csapadékvíz elvezetésre irányuló 
pályázatait növelni, sürgetni kellene. Szeretném, ha a szomszédos településektől való 
infrastrukturális és egyéb elmaradottságunkat mielőbb le tudnánk dolgozni.  

Siófokon születtem 1975-ben, balatonalmádi születésű férjemmel 2009 óta állandó 
lakosként Balatonalmádiban élünk három gyermekünkkel. Budapesten érettségiztem 
1993-ban, majd 1998-ban gépészmérnöki, majd 2003-ban építőmérnöki diplomát 
szereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1998-ban 
kezdtem dolgozni mérnökgyakornokként, és 2003. óta statikus mérnökként 
dolgozom, 2005 óta önállóan, saját vállalkozásomban. Nemrég, 2018-ban építési 
igazságügyi szakértő szakmérnöki diplomát szereztem.

Civil egyesületünkkel, a Városunkért Közösen Egyesülettel, a város érdekében 
dolgozunk a jövőben is. 



Mikes Zsolt
Képviselő jelölt

1957-ben születtem Budapesten. Ugyanakkor mindig is 
balatoni embernek tartottam magam, családom csopaki nyaralójában töltöttem 
gyermekkorom legszebb éveit. Balatonalmádiba a második házasságom révén 
kerültem. Itt élek és dolgozom közel húsz éve. Felnőtt fiam geológus kutatómérnök. 
Feleségem lányának házasságából három unokánk van, akik az életünk részei. Rajtuk 
keresztül belelátok a kisgyermekes lét nehézségeibe és örömeibe, az iskola és az 
óvoda mindennapjaiba. Vejünk Almádiban római katolikus hittanárként dolgozik. 

Több mint harminc éve tevékenykedem az idegenforgalomban. Idegenvezetőként, 
nagy, nemzetközi irodák vezetőjeként szereztem életre szóló tapasztalatot a Balaton 
északi partján, többek között Balatonalmádiban. Jelenleg is egy idegenforgalmi 
vállalkozást működtetünk feleségemmel. 

Mint lokálpatrióta fontosnak tartom a közösségi szerepvállalást, ezért vállalok már 
10 éve feladatokat a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületben, mint választmányi 
tag. Városunk csodálatos adottságai miatt az idegenforgalom és a hozzá kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások fejlesztését tartom a legfontosabbnak. Olyan körülményeket, 
feltételeket kell teremtenünk az ideérkezők számára, amely több vendégéjszakára és 
több pénzköltésre ösztönzi őket. Az a célom, hogy Almádit egy modern pihenővárossá 
tegyük az itt lakók és nyaralók számára. A Fidesz-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához 
kérem a támogatásukat.

Kajári Gyula 
Képviselő jelölt

Nagyszüleim 1939-ben vettek egy kis házat és gyü-
mölcsöst a Görgey utcában. Nagyapám a Nitrokémia 
munkatársa volt, szinte az alapítástól nyugdíjazásáig. Édesapám 1953-tól a Dunai 
Vasműben dolgozott a mai Dunaújvárosban, de a forradalomban vállalt szerepe 
miatt 1956 végén elhagyni kényszerült az országot, én akkor kerültem Almádi-
ba, nagyszüleimhez. Az általános iskola első két osztályát a mai Györgyi Dénes 
iskolában végeztem, majd 1963-ban Budapestre kerültem. Ott tanultam tovább, ott 
kezdtem dolgozni, ott alapítottam családot, de minden szabad időnket lehetőség 
szerint Almádiban töltöttük feleségemmel és gyermekeimmel. Mindhárom lányo-
mat abban a templomban keresztelték, ahol annak idején én is elsőáldozó voltam.
Közel negyven évig a kőolaj és kőolajtermékek nemzetközi kereskedelmével 
foglalkoztam, illetve 2003-tól egy az energia-ellátás biztonságáért felelős szervezet 
pénzügyeit irányítottam. Immár 16 éve újra állandó lakosa vagyok városunknak 
feleségemmel és harmadik leányunkkal. 2009. nyara óta magánvállalkozóként 
dolgozom.
Azt szeretném és megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, hogy Almádi 
identikus épületei megújulhassanak, rajzolódjanak ki egy valódi városközpont 
körvonalai. Legyen városunknak olyan városépítészeti koncepciója és azt támogató 
rendeleti, adózási háttere, amely vonzó befektetői, ingatlanfejlesztői célponttá teszi 
Almádit, aminek révén új munkahelyek jöhetnek létre.

Almádi épített környezete legyen méltó festői fekvéséhez!

Miklós György Zoltán
Független képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Képviselőként célom Almádi stabil fejlődési pályára állítása; 
az itt élő, tanuló, dolgozó polgárok életminőségének 
emelése,mely cél a magas helyi adóerővel rendelkező vállalkozások idecsábításával 
lehetséges. A tömegsport központ felépítése, üzemeltetése az új önkormányzat 
feladata lesz.Fontos az utak, utcák, terek állapota; felújításuk, ezzel egyidejűleg 
az esőcsatornák fejlesztése, azaz ne úgy épüljön meg egy felújított úttest, hogy 
közben az esővíz elvezetés nincs megoldva. Zöldfelületeink, parkjaink állandó 
karbantartása,bővítése,ennek keretében olyan növények, fák, bokrok ültetése, 
melyek jól érzik magukat az itteni mikroklímában. Fontosnak tartom a közlekedés, 
azon belül a közösségi közlekedés színvonalának javítását. Szükséges egy, a város 
egészét átfogó, a helyi igényekre alapozott helyi buszhálózat kialakítása,melynek 
alapja az E buszokra alapozott közösségi közlekedés, mely a felújítás utáni vasúthoz 
kapcsolódva, megteremti városunk fenntartható helyi közlekedésének alapjait. 
Ezzel egyidejűleg parkolási díjzónák bevezetésével korlátozza a belvárosra zúduló 
autóáradatot.Reményeim szerint, ha ezen fejlesztések létrejönnek, akkor jó eséllyel 
válik városunk, Balatonalmádi az itt élők,az idelátogatók,a nyaralótulajdonosok 
szeretett városává, ahová nemcsak a nyári főszezonban,de ezen kívül is érdemes 
látogatni, mert tartalmas kikapcsolódásban, minőségi pihenésben lehet részük. 
Megválasztásom esetén ezen fejlesztésekben szeretnék részt venni, mert hiszem, 
hogy számos izgalmas kihívás, lehetőség áll még előttünk, ehhez szeretném kérni 
az önök támogatását.

Tisztelettel:
Miklós György Zoltán
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Dr. Kepli Lajos 
Független képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi lakosok!

Polgármesteri bemutatkozásomban egy víziót próbáltam 
felvázolni, amiben hiszek, amilyennek szeretném látni 
városunkat. Nem tettem bele konkrét ígéreteket, inkább irányt mutattam. Aki ismer, 
tudja, közel egy évtizeden át országgyűlési képviselői munkám során is folyamatosan 
szem előtt tartottam városunk érdekeit. Aki még nem ismerne, annak magamról 
annyit, hogy épp egy tucat éve élek Balatonalmádiban, mérnöki és jogi diplomával 
rendelkezem, két nagylány és egy kisebb nagyfiú édesapja vagyok. Parlamenti 
mandátumomról lemondva, pártpolitikai múltam teljes egészében magam mögött 
hagyva most Almádi és az itt élők szolgálatába kívánok állni. Képviselőként, avagy 
polgármesterként, ez a választók akaratán múlik. Hiszem, hogy ez a gyönyörű város 
egy csiszolatlan gyémánt, sokkal több értéket rejt magában, mint amit jelenleg 
megmutat nekünk.

Almádi polgárokkal beszélgetve mindig arra a következtetésre jutunk, fel kell 
ébreszteni Csipkerózsika álmából és fejlődésnek kell indítani szeretett lakóhelyünket. 
Ehhez egy teljesen új csapatra van szükség. Olyan polgármesterre és képviselőkre, 
akiknek nem kell ígérgetniük, mert amit eddig a saját területükön a városért 
tettek, az az ajánlólevelük. Széthúzás, félelemkeltés és ellenségeskedés helyett 
közös munkával tehetjük Almádit egy még nagyszerűbb hellyé. Október 13-a után 
kezdjünk neki együtt ennek a munkának. Köszönöm bizalmukat!

Mandl Ádám
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Nem Balatonalmádiban születtem, de ez a város az OTTHONom. Szándékosan írtam 
nagybetűvel, mert boldog és tartalmas életem van itt, melyet már nem cserélnék 
vissza. Miskolcon születtem, ez mindig is fontos lesz számomra, mert ismernem 
kell gyökereimet. Három gyermekem már itt nevelkedik. Mivel páromnak is van 
két gyermeke, így együtt öt gyermeket nevelve fontosnak tartom, hogy városunk 
kiemelten figyeljen a gyermekes családok igényeire. Azért kell dolgoznunk, hogy 
közülük minél többen itt képzeljék el jövőjüket. Építsünk nekik olyan várost, ahol 
majd szívesen nevelik unokáinkat. 
20 éve dolgozom marketing és reklám területen. Munkámban mindig a növekedés és 
a növekedés elősegítése volt a cél. Balatonalmádinak is növekedésre van szüksége, 
ami szakemberekkel, jól menedzselt városi működéssel és fejlesztéssel érhető el. 
Biztos vagyok benne, hogy ez a cél megvalósítható hiteles képviselőkkel, eredményes 
szakemberekkel, felkészült civil szerveződések közreműködésével, mint amilyen az 
Aranyhíd Polgári Egyesület.

Képviselőként bevételeinket kívánom növelni. Balaton parti településként fejlesszük 
úgy turizmusunkat, hogy az a helyiek érdekeit szolgálja - miközben ne tegye 
élhetetlenné azt. Intézményeink magas színvonalon, hatékonyan működjenek. 
Irigykedjenek ránk, akik látják a fejlődésünket - legyünk mi a „bezzeg” város.

Ha Ön is ilyen Balatonalmádit szeretne, kérem, szavazzon rám és az Aranyhíd 
jelöltjeire!

Dr. Kutics Károly
Független képviselő jelölt

Tisztelt Almádi Polgárok!

Szüleim az 1950-es években kitelepítés révén kerültek 
a Kőszeg melletti Velemből Almádiba, de én már 
született almádi vagyok. Az életpályám fontosabb állomásait a polgármesterjelölti 
bemutatkozásomban leírtam. Párommal és 15 éves, gimnazista nagylányunkkal 
Almádiban lakunk.

Polgári, konzervatív értékekben hiszek. Fontosnak tartom a hazafias nevelést, 
a közösség építést, a méltó és bensőséges ünnepeket, megemlékezéseket 
nagyjainkról. Büszke vagyok szép városunkra, a Szent Jobb Kápolnára, a Vörösberényi 
Erődtemplomra, a „DLSB”-re, azaz hazánk egyik legjobb gimnáziumára! A sok-sok 
vöröskő épületre, falra, építményre, amelyek megkülönböztetik városunkat más 
településektől. Büszke vagyok az almádiért dolgozó emberekre, kis közösségeinkre.

Képviselőként olyan programot tudnék támogatni, amely a polgárok fontos 
döntésekbe való bevonását, a turizmus fellendítését, a vagyongazdálkodás 
fejlesztését, a helyi vállalkozók helyzetbe hozását, a fiatalok helyben maradását, 
az illegális hulladék elhelyezés felszámolását és a közterületek tisztán tartását 
tűzi ki célul. Ugyanakkor középtávú célként egy „városközpont és főtér koncepció” 
kidolgozását feltétlenül szükségesnek tartom, ami a város arculatának felemelése 
mellett, fontos identitás- és közösség képző erő is lehetne egyben.

Kérem szíves támogatásukat, hogy e célok megvalósulhassanak!

Kasza Katalin
Független képviselő jelölt

Köszöntöm Önöket!

Kasza Katalin vagyok, nyugdíjas pedagógus, 
Balatonalmádiban, a Dr. Óvári utcában 65 éve élek. 
Veszprémben tanítottam, ahol édesapám alapította és 20 évig vezette az állatkertet. 
A közéleti érzékenységemet szüleim példájából tanultam.
Pártoktól függetlenül, én csak Városomhoz köteleződöm el, amit lelkiismeretes 
munkával szolgálhatok majd, mint magyar állampolgár, ha az Önök bizalmat adó 
szavazataival megválasztanak képviselőnek.
Rendszeresen látogatom Önkormányzatunk testületi üléseit, ahol hallom – látom – 
olvasom, hogy miféle gondok várnak megoldásra Almádi minden városrészében. Ezek 
megoldásában szeretnék részt venni majdani munkatársaimmal. Itt ismertem meg 
Dér András képviselőt, akinek városunkért érzett tevőleges felelőssége megfogott.
Én többek között olyan beruházásokat szorgalmaznék, amik bevételtermelők  
lennének, bevonva a magántőkét, sokoldalúbb szolgáltatásokkal, és fejleszteni 
tovább az infrastruktúrát. Arra kapacitálnám a város vezetését, hogy családbarát 
önkormányzati ténykedésükkel az ifjúság igényeit is kielégítse egy többfunkciós 
mozit, filmszínházat építsenek a Pannónia kultúrház tetejére. Mivel alig maradt a 
város tulajdonában szabad terület a központban, ezért lenne hasznos ott, mert 
idekötné a fiatalokat.
Dér András biztatására jelöltetjük magunkat független képviselőnek, társaimmal 
dr.Tolner Dániellel és Guger Ákossal. 
Nem ígérek nagy szavakat, csak azt, hogy jövőbeni feladataimat, mint Balatonalmádi 
lakosainak egyik független képviselője, becsületesen, úgynevezett „jó gazda 
gondosságával” fogom ellátni! 
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Lázárné Szecsődi Andrea
Képviselő jelölt

Tisztelt, balatonalmádi Választópolgárok!

Tisztelettel kérem, szavazatukkal támogassanak, hogy a város képviselőtestületében 
feladatot kaphassak. Ha képviselőként dolgozhatnék, elsősorban a városi beruházások 
képviselőtestületre háruló feladataival foglalkoznék, és fontosnak tartom, hogy 
a lakosság nagyobb mértékben láthasson bele a városvezetés munkájába. A 
legsürgetőbb problémának a városban, az ivóvíz vezetékek rendszerének szolgáltató 
általi elhanyagoltságát tartom, amin mielőbb változtatni szükséges. Továbbá úgy 
látom, hogy az önkormányzatunk útépítésre és csapadékvíz elvezetésre irányuló 
pályázatait növelni, sürgetni kellene. Szeretném, ha a szomszédos településektől való 
infrastrukturális és egyéb elmaradottságunkat mielőbb le tudnánk dolgozni.  

Siófokon születtem 1975-ben, balatonalmádi születésű férjemmel 2009 óta állandó 
lakosként Balatonalmádiban élünk három gyermekünkkel. Budapesten érettségiztem 
1993-ban, majd 1998-ban gépészmérnöki, majd 2003-ban építőmérnöki diplomát 
szereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1998-ban 
kezdtem dolgozni mérnökgyakornokként, és 2003. óta statikus mérnökként 
dolgozom, 2005 óta önállóan, saját vállalkozásomban. Nemrég, 2018-ban építési 
igazságügyi szakértő szakmérnöki diplomát szereztem.

Civil egyesületünkkel, a Városunkért Közösen Egyesülettel, a város érdekében 
dolgozunk a jövőben is. 



Sipos Tibor
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Négy gyermekemmel és feleségemmel azért választottuk Balatonalmádit 
lakóhelyünknek, mert szép, egészséges környezetben, barátságos emberek között 
szeretnénk élni. Olyan helyen, amelynek történelme, kultúrája és természeti 
adottságai segítik gyerekeink fejlődését. Nemcsak elfogadjuk, amit a város kínál, 
de szellemi és fizikai tőkénkkel magunk is gyarapítani kívánjuk. Azt szeretnénk, ha 
megtalálnánk egymáshoz a hidat.
•	A	régóta	itt	élők	és	a	Balatonalmádit	választók
•	a	négy	városrész	polgárai
•	az	állandó	lakosok	és	a	nyaraló	tulajdonosok
•	MINDENKI,	aki	tenni	akar	Balatonalmádiért.	

Legyen az alvó városból gyerekörömtől hangos Balatonalmádi! 
Tudásomat itt, a Balaton partján akarom hasznosítani. Szakmai tapasztalataimat 
multinacionális vállalatoknál szereztem marketing és vállalat vezetés területen. 
2009-ben egy betegséget követően kezdtem el természetes gyógymódokkal 
foglalkozni. Másoddiplomámat 2014-ben természetes gyógymódok szakértőjeként 
kaptam. 2015 óta családi vállalkozásunkat vezetem feleségemmel, többek között 
gyógyteákat forgalmazunk.
Az egészségünket nagyban befolyásolja az a hely, ahol élünk. Szerintem egy 
önkormányzat legfontosabb feladata: jó gazda módjára vezetni a települést. Együtt 
határozza meg a célokat az ott élőkkel, a múlt tapasztalataira támaszkodva, a 
jelent figyelembe véve a JÖVŐRE koncentráljon. Tapasztalataimat, szaktudásomat 
elsősorban a mindannyiunkat érintő problémák orvoslására kívánom fordítani.

Schildmayer Ferenc
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

55 éves építőmérnök vagyok, korábban az építőipar több területén dolgoztam, 20 éve 
öntözőrendszerek tervezésével, építésével foglalkozom. Feleségem gyermekorvos a 
városban, három gyermekünkkel többféle közösséghez is kapcsolódunk. 
Családom kilenc évtizede él Balatonalmádiban. Nagyapám és édesapám sokat tett a 
városért, ezt a hagyományt kívánom folytatni én is.
Rendszeresen dolgozom más településeken is, így van összehasonlítási lehetőségem, 
látom a fejlődést sok helyütt. Úgy érzem, Almádiban is rengeteg az ötlet, a 
megvalósítás viszont sokszor elmarad. A rendezetlen városképen és az átgondolatlan 
városfejlesztésen kell változtatni, hogy 20 év múlva Balatonalmádi jól szervezett, jól 
működő üdülőhely legyen, ahol az itt lakók és nyaralók egyaránt jól érezzék magukat.

Szeretném, ha kihasználnánk a lehetőségeinket, hisz nagyon sok értékes, 
hatalmas tudással és tapasztalattal bíró ember lakik városunkban, vagy kötődik 
Balatonalmádihoz. Ne szégyelljünk kérdezni tőlük, mert az igazán jó célok 
megvalósításához nagyon kell a közösség ereje, hogy mindenki részt vegyen benne 
és magáénak érezze a sikert.

Az Aranyhíd Polgári Egyesület kitűnő segítség bármilyen munkában, elsősorban 
azért mert itt mindenki önzetlenül, előítéleteket félre téve segít a közös célok 
megfogalmazásában és megvalósításában, egyesületünkből sugárzik a közösség 
ereje.
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Tóth Nóra
Képviselő jelölt

21 éve élek Almádiban, Vörösberényben. A 
Külkereskedelmi Főiskolán, ezt követően az International 
Management Center Young Manager programján szereztem diplomát. A Skull 
egyéves Public Relations képzését is elvégeztem. Hét évig egy nagy vegyipari vállalat 
marketing főosztályvezetője, majd egy szoftverfejlesztő cég kereskedelmi igazgatója 
voltam.  Emellett külsős óraadóként tanítottan marketing kommunikációt a 
Veszprémi Egyetemen, és marketing kutatást egy szakközépiskolában. Húsz éve egy 
műanyagipari cég ügyvezetője vagyok Fűzfőn.

Képviselőjelöltként alapvetőnek gondolom, hogy a város vezetői folyamatosan 
kapcsolatban maradjanak az emberekkel, ismerjék az igényeiket, és a fontos 
kérdésekben vonják is be őket a döntések előkészítésébe. Amennyiben elnyerem a 
választók bizalmát, személyes vállalásom, hogy ezt a kapcsolatot „életben tartom”. 
Ahogy eddig is, úgy továbbra is rendszeresen meg fogom kérdezni az emberek 
véleményét különböző dolgokról, és honlapunkon, valamint magazinunk hasábjain 
közérthető nyelven elmesélem majd,

mi történt a testületi üléseken. Másik fontos küldetésemnek tekintem azon dolgozni, 
hogy a régi focipálya sorsa Almádi lakóinak kívánsága szerint alakuljon, valamint a 
város gazdasága cégek ide vonzásával is erősödjön. Remélhetőleg több évtizedes 
üzleti és cégvezetői tapasztalataim jó alapot nyújtanak ehhez.

Szűcs Enikő
Képviselő jelölt

Hahó, Balatonalmádiak!

Sokan az Enikő Parti motorjaként ismertek, de mellette az Almádi Magocskák Óvoda 
Szülői Munkaközösségének elnöke és az Aranyhíd Polgári Egyesület egyik alapító 
tagja vagyok. 

Szívügyem a kisgyermekek és kisgyermekes családok helyzetének képviselete. A szülői 
munkaközösség elnökeként kezdeményezője vagyok annak a folyamatnak, amely azt 
célozta meg, hogy a Mogyoró úti óvoda az új épületbe való költözést követően kerüljön 
lebontásra. A Hozd el a szíved!, gyermekorvosainkért tartott szimpátiafelvonulás 
szervezőjeként is gyermekeink jó(l)léte vezérelt. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, 
hogy a város erőt kovácsoljon abból, hogy olyan sok kisgyermekes család választja 
Balatonalmádit lakóhelyéül. E réteg mindennapi, valós problémáit közöttetek élve, 
Veletek beszélgetve lehet valóban képviselni. Legégetőbb problémának e téren a 
bölcsőde és a kritikus óvónőhiányt tartom. 

Minden almádi polgár számára fontos lenne az akadálymentes aluljáró és a 
biztonságos zebrák kialakítása, különösen Vörösberényben és Káptalanfüreden. 
Korábbi munkáim révén a rendezvényszervezés és a fesztiválok világában is 
otthonosan mozgok, e képességeimet oly módon szeretném kamatoztatni, hogy 
a városlakók és a várost nyaralóként látogató vendégek a még színvonalasabb, 
sokszínűbb rendezvények és programok révén vonzóbb és élhetőbb településként 
tekintsenek Balatonalmádira.

Dr. Tolner Dániel
Független képviselő jelölt

Jogászként végeztem az ELTE-n, tősgyökeres berényi-
almádi családból származom. Aki ismer, tudja rólam, hogy 
az egészséges lokálpatriotizmus mindig meghatározó volt 
számomra!
Az elmúlt években ez a mentalitás kezd kikopni. Almádi lakosságának egy része, és a 
múltbeli városvezetés egyre inkább csak saját dolgaikkal törődnek, miközben maga a 
város a közügyek és a közérdek háttérbe szorulnak.
Rengeteg új lakos költözött Almádiba, ami örvendetes, mert ebből az vehető ki, hogy 
jó itt élni, de ezzel együtt a felduzzadt lakosság igényei  megváltoztak, amivel kis 
otthonunk nem tartott lépést.
Többen lettünk, más-más rálátással városunkra, amikben találni igazi értékeket, de a 
rombolás hatásai is észrevehetők. Kevésbé figyelünk egymásra, környezetünkre, sok 
helyen stagnálást, pusztulást és arroganciát tapasztalok. De mi lesz holnap, vagy 10-
20-30 év múlva?
Változás kell a városvezetők személyében, szemléletükben! Több beleszólást, rálátást 
a lakosságnak a város ügyeibe! 
Ha az Önök akaratából bekerülök az új képviselő testületbe, akkor minden 
tudásommal, erőmmel azon leszek, hogy egy jobb,kedvesebb, élhetőbb környezetben 
lakhassunk és végre legyen egy igazi központunk is amit városunk már oly régen 
elveszített!
Ezúton is kérek mindenkit, hogy menjen el voksolni, és szavazatával támogasson 
engem, Kasza Katalint, Dér Andrást és Guger Ákost!
Köszönettel:
dr. Tolner Dániel
az igazán független képviselőjelölt

Pató Gábor
Független képviselő jelölt

Almádiak!

1974-ben születtem, egy Almádihoz hasonló kisvárosban, 
Kőszegen nevelkedtem. Már egyetemi éveim alatt 
beleszerettem Almádiba, így nagyon örültem, amikor 16 évvel ezelőtt otthonommá 
vált e gyönyörű város. Vegyészmérnöki és kémia tanári diplomámmal az iparban 
dolgozom. Feleségemmel, Beával - aki az egyetemen tanít - és két fiammal 
élek. Bálint fiam a kéttannyelvű gimnázium diákja, és a veszprémi színházban 
színészkedik, énekel, míg Ágoston fiam a matematika és a sakk „mestere”. Almádit 
otthonunknak tekintjük, mert Almádi egy ÉRZÉS, egy OTTHON, amelyért tenni kell. 
Úgy érzem, most jött el az idő, hogy én is többet tegyek városunkért. Soraimat Petőfi 
Sándor versének egy kis átiratával zárom, amit nevezhetünk tenni akarásom „Ars 
Poetica”-jának is:
 
Egy elvarázsolt fürdőváros,
a Balaton peremén,
Itt talált az OTTHON-ára,
Pató család egész rég.
Be más lenne itt az élet,
Ha lenne pár tehetség…
Közbevágott Pató Gábor:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”
„Puszta a kert, e helyett a
Szántóföld szépen virít,
Termi bőven a pipacsnak
Mindenféle nemeit.

Mit henyél az a sok béres?
Mit henyélnek az ekék?...”
Közbevágott Pató Gábor:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”.
Életünk így tengetjük által,
Bár apáink nékiük
Mindent oly bőven hagyának
Soha nincsen semmijük.
De ez nem a nép hibája
Mi magyarnak születténk
S HAZÁNKBAN MÁR ÚJ A JELSZÓ:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”
 
(Pest, 1847. nov. / Almádi 2019. szept.)

Pandur Ferenc 
Független képviselő jelölt

Megköszönöm valamennyi választónak, aki az ajánlóív 
aláírásával ismét lehetővé tette, hogy képviselőjelölt le-
gyek. 
Minden településrészről, lakosok és civil közösségek bizta-
tására, több évtizedes önkormányzati szakmai munkámra alapozva, a jövő feladata-
ira felkészülten kérem továbbra is bizalmukat.

35 éve Balatonalmádi az otthonom. Szeretett városunkat 1998-tól képviselőként, 
2002-től 4 évig polgármesterként szolgáltam, azóta újra testületi tagként veszek 
részt Balatonalmádi közéletében, s ezt folytatni szeretném - szakértelemmel, tisz-
tességgel, becsülettel, sok energiával. Közös jövőnk alakításában együttműködési 
készségemet és szándékomat bizonyítottam az eltelt időszakban. 
Munkahelyemen, Alsóörsön  település-, strand-, és kemping üzemeltetés intéz-
ményvezetői teendők mellett a község beruházásainak előkészítése és szervezése is 
feladatom. Szakmai tapasztalatom segítheti Almádi fejlesztését.
Tudom, Önök is azt akarják, hogy a Testületbe hozzáértő, a pártpolitikán felülemel-
kedni tudó, mások véleményét meghallgató és elfogadni képes, az együttműködést  
nem csak hangoztató, hanem a városstratégia kidolgozásában, a feladatok megva-
lósításában valós összefogásra hajlandó emberek kerüljenek. Úgy gondolom, mind-
ezekben partnerük vagyok. 

A képviselői mandátum megszerzését, testületi tagságom folytatását kérem támo-
gassák  a szavazólapon a 29.sorszámnál nevem melletti  X jelöléssel.
Pandur Ferenc
képviselőjelölt

Szakál Balázs Dániel
Képviselő jelölt

A családom több mint hatvan éve kötődik 
Balatonalmádihoz. Ekkor vett házat Vörösberényben a dédapám. A Pázmány 
Katolikus Egyetemen végeztem történelem-politológia szakon. Veszprémben 
dolgozom kereskedelmi területen. Szabadidőmben amatőr szinten futok. 
Lokálpatriótának vallom magam, fontos számomra szülőhelyem hagyományainak 
megőrzése, továbbadása. Turisztikai látványosságaink népszerűsítését is fontosnak 
gondolom: a Szent Jobb Kápolna, a vörösberényi Erőd-templom a városnéző turizmus 
fontos állomásává tehetik Balatonalmádit. A jótékony akciókat felvállalom és 
magaménak érzem. A „Szent Erzsébet köténye” adventi gyűjtésekben aktívan, nagy 
hittel veszek részt.

Az Önök bizalmának köszönhetően az elmúlt öt évben a Képviselő-testület humán 
bizottságában dolgozhattam. Fontos volt, hogy télen is komfortossá tegyük a városi 
piacot, hogy megszülessen az új óvodánk, hogy látótávolságba kerüljön rég áhított 
bölcsődénk.
Úgy gondolom, hogy Balatonalmádi egyedülálló adottságait az év minden 
szakaszában hasznosítanunk kell, a turizmus értő fejlesztése első számú feladataink 
közé tartozik. Köztereinket, parkjainkat minél inkább vonzóvá tennünk. Támogatnunk 
kell a helyi kis- és középvállalkozásokat. Munkahelyeket kell teremtenünk. Olyan 
környezetet, amelyben a családok hosszú távú perspektívát látnak.

A FIDESZ-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához kérem az Önök további támogatását!



Sipos Tibor
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádiak!

Négy gyermekemmel és feleségemmel azért választottuk Balatonalmádit 
lakóhelyünknek, mert szép, egészséges környezetben, barátságos emberek között 
szeretnénk élni. Olyan helyen, amelynek történelme, kultúrája és természeti 
adottságai segítik gyerekeink fejlődését. Nemcsak elfogadjuk, amit a város kínál, 
de szellemi és fizikai tőkénkkel magunk is gyarapítani kívánjuk. Azt szeretnénk, ha 
megtalálnánk egymáshoz a hidat.
•	A	régóta	itt	élők	és	a	Balatonalmádit	választók
•	a	négy	városrész	polgárai
•	az	állandó	lakosok	és	a	nyaraló	tulajdonosok
•	MINDENKI,	aki	tenni	akar	Balatonalmádiért.	

Legyen az alvó városból gyerekörömtől hangos Balatonalmádi! 
Tudásomat itt, a Balaton partján akarom hasznosítani. Szakmai tapasztalataimat 
multinacionális vállalatoknál szereztem marketing és vállalat vezetés területen. 
2009-ben egy betegséget követően kezdtem el természetes gyógymódokkal 
foglalkozni. Másoddiplomámat 2014-ben természetes gyógymódok szakértőjeként 
kaptam. 2015 óta családi vállalkozásunkat vezetem feleségemmel, többek között 
gyógyteákat forgalmazunk.
Az egészségünket nagyban befolyásolja az a hely, ahol élünk. Szerintem egy 
önkormányzat legfontosabb feladata: jó gazda módjára vezetni a települést. Együtt 
határozza meg a célokat az ott élőkkel, a múlt tapasztalataira támaszkodva, a 
jelent figyelembe véve a JÖVŐRE koncentráljon. Tapasztalataimat, szaktudásomat 
elsősorban a mindannyiunkat érintő problémák orvoslására kívánom fordítani.

Schildmayer Ferenc
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

55 éves építőmérnök vagyok, korábban az építőipar több területén dolgoztam, 20 éve 
öntözőrendszerek tervezésével, építésével foglalkozom. Feleségem gyermekorvos a 
városban, három gyermekünkkel többféle közösséghez is kapcsolódunk. 
Családom kilenc évtizede él Balatonalmádiban. Nagyapám és édesapám sokat tett a 
városért, ezt a hagyományt kívánom folytatni én is.
Rendszeresen dolgozom más településeken is, így van összehasonlítási lehetőségem, 
látom a fejlődést sok helyütt. Úgy érzem, Almádiban is rengeteg az ötlet, a 
megvalósítás viszont sokszor elmarad. A rendezetlen városképen és az átgondolatlan 
városfejlesztésen kell változtatni, hogy 20 év múlva Balatonalmádi jól szervezett, jól 
működő üdülőhely legyen, ahol az itt lakók és nyaralók egyaránt jól érezzék magukat.

Szeretném, ha kihasználnánk a lehetőségeinket, hisz nagyon sok értékes, 
hatalmas tudással és tapasztalattal bíró ember lakik városunkban, vagy kötődik 
Balatonalmádihoz. Ne szégyelljünk kérdezni tőlük, mert az igazán jó célok 
megvalósításához nagyon kell a közösség ereje, hogy mindenki részt vegyen benne 
és magáénak érezze a sikert.

Az Aranyhíd Polgári Egyesület kitűnő segítség bármilyen munkában, elsősorban 
azért mert itt mindenki önzetlenül, előítéleteket félre téve segít a közös célok 
megfogalmazásában és megvalósításában, egyesületünkből sugárzik a közösség 
ereje.
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Tóth Nóra
Képviselő jelölt

21 éve élek Almádiban, Vörösberényben. A 
Külkereskedelmi Főiskolán, ezt követően az International 
Management Center Young Manager programján szereztem diplomát. A Skull 
egyéves Public Relations képzését is elvégeztem. Hét évig egy nagy vegyipari vállalat 
marketing főosztályvezetője, majd egy szoftverfejlesztő cég kereskedelmi igazgatója 
voltam.  Emellett külsős óraadóként tanítottan marketing kommunikációt a 
Veszprémi Egyetemen, és marketing kutatást egy szakközépiskolában. Húsz éve egy 
műanyagipari cég ügyvezetője vagyok Fűzfőn.

Képviselőjelöltként alapvetőnek gondolom, hogy a város vezetői folyamatosan 
kapcsolatban maradjanak az emberekkel, ismerjék az igényeiket, és a fontos 
kérdésekben vonják is be őket a döntések előkészítésébe. Amennyiben elnyerem a 
választók bizalmát, személyes vállalásom, hogy ezt a kapcsolatot „életben tartom”. 
Ahogy eddig is, úgy továbbra is rendszeresen meg fogom kérdezni az emberek 
véleményét különböző dolgokról, és honlapunkon, valamint magazinunk hasábjain 
közérthető nyelven elmesélem majd,

mi történt a testületi üléseken. Másik fontos küldetésemnek tekintem azon dolgozni, 
hogy a régi focipálya sorsa Almádi lakóinak kívánsága szerint alakuljon, valamint a 
város gazdasága cégek ide vonzásával is erősödjön. Remélhetőleg több évtizedes 
üzleti és cégvezetői tapasztalataim jó alapot nyújtanak ehhez.

Szűcs Enikő
Képviselő jelölt

Hahó, Balatonalmádiak!

Sokan az Enikő Parti motorjaként ismertek, de mellette az Almádi Magocskák Óvoda 
Szülői Munkaközösségének elnöke és az Aranyhíd Polgári Egyesület egyik alapító 
tagja vagyok. 

Szívügyem a kisgyermekek és kisgyermekes családok helyzetének képviselete. A szülői 
munkaközösség elnökeként kezdeményezője vagyok annak a folyamatnak, amely azt 
célozta meg, hogy a Mogyoró úti óvoda az új épületbe való költözést követően kerüljön 
lebontásra. A Hozd el a szíved!, gyermekorvosainkért tartott szimpátiafelvonulás 
szervezőjeként is gyermekeink jó(l)léte vezérelt. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, 
hogy a város erőt kovácsoljon abból, hogy olyan sok kisgyermekes család választja 
Balatonalmádit lakóhelyéül. E réteg mindennapi, valós problémáit közöttetek élve, 
Veletek beszélgetve lehet valóban képviselni. Legégetőbb problémának e téren a 
bölcsőde és a kritikus óvónőhiányt tartom. 

Minden almádi polgár számára fontos lenne az akadálymentes aluljáró és a 
biztonságos zebrák kialakítása, különösen Vörösberényben és Káptalanfüreden. 
Korábbi munkáim révén a rendezvényszervezés és a fesztiválok világában is 
otthonosan mozgok, e képességeimet oly módon szeretném kamatoztatni, hogy 
a városlakók és a várost nyaralóként látogató vendégek a még színvonalasabb, 
sokszínűbb rendezvények és programok révén vonzóbb és élhetőbb településként 
tekintsenek Balatonalmádira.

Dr. Tolner Dániel
Független képviselő jelölt

Jogászként végeztem az ELTE-n, tősgyökeres berényi-
almádi családból származom. Aki ismer, tudja rólam, hogy 
az egészséges lokálpatriotizmus mindig meghatározó volt 
számomra!
Az elmúlt években ez a mentalitás kezd kikopni. Almádi lakosságának egy része, és a 
múltbeli városvezetés egyre inkább csak saját dolgaikkal törődnek, miközben maga a 
város a közügyek és a közérdek háttérbe szorulnak.
Rengeteg új lakos költözött Almádiba, ami örvendetes, mert ebből az vehető ki, hogy 
jó itt élni, de ezzel együtt a felduzzadt lakosság igényei  megváltoztak, amivel kis 
otthonunk nem tartott lépést.
Többen lettünk, más-más rálátással városunkra, amikben találni igazi értékeket, de a 
rombolás hatásai is észrevehetők. Kevésbé figyelünk egymásra, környezetünkre, sok 
helyen stagnálást, pusztulást és arroganciát tapasztalok. De mi lesz holnap, vagy 10-
20-30 év múlva?
Változás kell a városvezetők személyében, szemléletükben! Több beleszólást, rálátást 
a lakosságnak a város ügyeibe! 
Ha az Önök akaratából bekerülök az új képviselő testületbe, akkor minden 
tudásommal, erőmmel azon leszek, hogy egy jobb,kedvesebb, élhetőbb környezetben 
lakhassunk és végre legyen egy igazi központunk is amit városunk már oly régen 
elveszített!
Ezúton is kérek mindenkit, hogy menjen el voksolni, és szavazatával támogasson 
engem, Kasza Katalint, Dér Andrást és Guger Ákost!
Köszönettel:
dr. Tolner Dániel
az igazán független képviselőjelölt

Pató Gábor
Független képviselő jelölt

Almádiak!

1974-ben születtem, egy Almádihoz hasonló kisvárosban, 
Kőszegen nevelkedtem. Már egyetemi éveim alatt 
beleszerettem Almádiba, így nagyon örültem, amikor 16 évvel ezelőtt otthonommá 
vált e gyönyörű város. Vegyészmérnöki és kémia tanári diplomámmal az iparban 
dolgozom. Feleségemmel, Beával - aki az egyetemen tanít - és két fiammal 
élek. Bálint fiam a kéttannyelvű gimnázium diákja, és a veszprémi színházban 
színészkedik, énekel, míg Ágoston fiam a matematika és a sakk „mestere”. Almádit 
otthonunknak tekintjük, mert Almádi egy ÉRZÉS, egy OTTHON, amelyért tenni kell. 
Úgy érzem, most jött el az idő, hogy én is többet tegyek városunkért. Soraimat Petőfi 
Sándor versének egy kis átiratával zárom, amit nevezhetünk tenni akarásom „Ars 
Poetica”-jának is:
 
Egy elvarázsolt fürdőváros,
a Balaton peremén,
Itt talált az OTTHON-ára,
Pató család egész rég.
Be más lenne itt az élet,
Ha lenne pár tehetség…
Közbevágott Pató Gábor:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”
„Puszta a kert, e helyett a
Szántóföld szépen virít,
Termi bőven a pipacsnak
Mindenféle nemeit.

Mit henyél az a sok béres?
Mit henyélnek az ekék?...”
Közbevágott Pató Gábor:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”.
Életünk így tengetjük által,
Bár apáink nékiük
Mindent oly bőven hagyának
Soha nincsen semmijük.
De ez nem a nép hibája
Mi magyarnak születténk
S HAZÁNKBAN MÁR ÚJ A JELSZÓ:
„EJ, MIRE VÁRUNK MÉG!”
 
(Pest, 1847. nov. / Almádi 2019. szept.)

Pandur Ferenc 
Független képviselő jelölt

Megköszönöm valamennyi választónak, aki az ajánlóív 
aláírásával ismét lehetővé tette, hogy képviselőjelölt le-
gyek. 
Minden településrészről, lakosok és civil közösségek bizta-
tására, több évtizedes önkormányzati szakmai munkámra alapozva, a jövő feladata-
ira felkészülten kérem továbbra is bizalmukat.

35 éve Balatonalmádi az otthonom. Szeretett városunkat 1998-tól képviselőként, 
2002-től 4 évig polgármesterként szolgáltam, azóta újra testületi tagként veszek 
részt Balatonalmádi közéletében, s ezt folytatni szeretném - szakértelemmel, tisz-
tességgel, becsülettel, sok energiával. Közös jövőnk alakításában együttműködési 
készségemet és szándékomat bizonyítottam az eltelt időszakban. 
Munkahelyemen, Alsóörsön  település-, strand-, és kemping üzemeltetés intéz-
ményvezetői teendők mellett a község beruházásainak előkészítése és szervezése is 
feladatom. Szakmai tapasztalatom segítheti Almádi fejlesztését.
Tudom, Önök is azt akarják, hogy a Testületbe hozzáértő, a pártpolitikán felülemel-
kedni tudó, mások véleményét meghallgató és elfogadni képes, az együttműködést  
nem csak hangoztató, hanem a városstratégia kidolgozásában, a feladatok megva-
lósításában valós összefogásra hajlandó emberek kerüljenek. Úgy gondolom, mind-
ezekben partnerük vagyok. 

A képviselői mandátum megszerzését, testületi tagságom folytatását kérem támo-
gassák  a szavazólapon a 29.sorszámnál nevem melletti  X jelöléssel.
Pandur Ferenc
képviselőjelölt

Szakál Balázs Dániel
Képviselő jelölt

A családom több mint hatvan éve kötődik 
Balatonalmádihoz. Ekkor vett házat Vörösberényben a dédapám. A Pázmány 
Katolikus Egyetemen végeztem történelem-politológia szakon. Veszprémben 
dolgozom kereskedelmi területen. Szabadidőmben amatőr szinten futok. 
Lokálpatriótának vallom magam, fontos számomra szülőhelyem hagyományainak 
megőrzése, továbbadása. Turisztikai látványosságaink népszerűsítését is fontosnak 
gondolom: a Szent Jobb Kápolna, a vörösberényi Erőd-templom a városnéző turizmus 
fontos állomásává tehetik Balatonalmádit. A jótékony akciókat felvállalom és 
magaménak érzem. A „Szent Erzsébet köténye” adventi gyűjtésekben aktívan, nagy 
hittel veszek részt.

Az Önök bizalmának köszönhetően az elmúlt öt évben a Képviselő-testület humán 
bizottságában dolgozhattam. Fontos volt, hogy télen is komfortossá tegyük a városi 
piacot, hogy megszülessen az új óvodánk, hogy látótávolságba kerüljön rég áhított 
bölcsődénk.
Úgy gondolom, hogy Balatonalmádi egyedülálló adottságait az év minden 
szakaszában hasznosítanunk kell, a turizmus értő fejlesztése első számú feladataink 
közé tartozik. Köztereinket, parkjainkat minél inkább vonzóvá tennünk. Támogatnunk 
kell a helyi kis- és középvállalkozásokat. Munkahelyeket kell teremtenünk. Olyan 
környezetet, amelyben a családok hosszú távú perspektívát látnak.

A FIDESZ-KDNP jelöltjeként ehhez a munkához kérem az Önök további támogatását!



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 24

Választás 2019. ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

25

Krónika

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2019. szeptember

A „szeretet hídja”
Hosszan tartó együttműködést szeretne megvalósítani a jövőben 

a balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola három határon túli 
település, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Szamosardó iskoláival. 
Hidat építene, amely összeköti az értékeket, hagyományokat, erősíti 
a kapcsolatokat, az összetartozást. Hidat, amelyen át lehet kelni. A 
szeretet hídját. 

Iskolánk évek óta sikerrel pályázik a Határtalanul! programra, 
melynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam 
támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos 
országok magyarlakta területein, így közvetlen, személyes 
tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról, kapcsolatokat 
építenek ki és mélyítenek el. Diákjaink jártak a Felvidéken és 
Erdélyben, ahol életre szóló kedves élményekkel gazdagodtak.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő európai uniós finanszí-
rozásból megvalósuló, EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító 
számú „Járd végig!” című sikeres projektje biztosít lehetőséget arra, 
hogy idén első alkalommal a magyar államhatárokon kívül élő ma-
gyar diákcsoportok is eljöhessenek hozzánk, és most mi láthassuk 
őket vendégül. Iskolánknak június végén nyílt lehetősége arra, hogy 
egy rövid látogatásra fogadja a fent említett három erdélyi iskola 
diákcsoportját, hetedik osztályos tanulókat és pedagógusaikat.

Az esemény során bemutattuk iskolánkat, körbejártuk az épüle-
tet, prezentációval, fotókkal szemléltettük iskolai életünket, prog-
ramjainkat. Levetítettünk egy tanulóink által készített rövidfilmet, 

Diákolimpia-labdarúgás
Az elmúlt tanévben a II. és III. korcsoportos labdarúgóink neve-

zetesen Biró Martin, Bódi Tamás, Varga Milán, Varga Zalán, Berki 
Balázs, Dupré Bojan, Igaz Dániel, Lendvai Péter, Szűcs Botond, 
Hoffmann Balázs, Horváth Valentin (II.kcs.) Di Croce Dávid, Sza-
páry Dániel, Beődi Bence, Borissza Ádám, Czúni Vilmos, Matos 
Manó, Orbán Jácint, Somorácz Olivér (III.kcs.)a Diákolimpia kör-
zeti bajnokságán bronz érmet szereztek. Gratulálunk nekik!

Tájékoztatásul: A jelöltek – a hatályos jogszabályok alapján –, 
nem ABC sorrendben, hanem a sorsolással megállapított sorrendben 

szerepelnek majd a szavazólapon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 
Balatonalmádi Magtár Rendezvényközpontban  
(Balatonalmádi, Thököly út 1.) „Nem vagyok bolond, csak 
szkizofrén” címmel megrendezésre kerülő interaktív 
előadásunkra 2019.09.17-én 17.00 órai kezdettel. 
Beszélgetés Oravetz Dániellel és Kulcsár Teodórával a 
szkizofrénia betegségről, és ami mögötte van.
Társelőadók: Dr. Englert Tímea pszichiáter és Kardos Klára 
klinikai szakpszichológus
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Zsemberi Imre
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Tudom, elfáradtak már a jelöltek megismerkedésével, ZS 
betűsként néhány percig tartom csak fel önöket.
38 éves vagyok, születésemtől Balatonalmádiban élek. Családunk több generáció óta 
kötődik városunkhoz. Feleségemmel és gyermekeimmel ezer szállal kötődünk az itt 
élőkhöz. 
A vörösberényi iskolába jártam, Fűzfőn érettségiztem és a Pannon Egyetemen 
szereztem villamosmérnöki diplomát. Egy nemesvámosi cégnél fejlesztéssel és 
termelésszervezéssel foglalkozom. Aktívan veszek részt a városi sportéletben a BSE 
elnökségi tagjaként.

Fontosnak tartom a csapatmunkát és a párbeszédet, erre utal a mottóm:
„Vedd észre, tedd szóvá, együtt megcsináljuk!”
•		Vegyük	észre	az	itt	élő	emberek	problémáit,	hallgassuk	meg	őket.
•	 Tegyük	 szóvá,	 osszuk	meg	 a	 közvéleménnyel	 és	 azokkal,	 akik	 tehetnek	 valamit,	

hogy városunk élhetőbb legyen.
•	 Csináljuk	 meg	 együtt,	 hiszen	 csapatban	 mindig	 többre	 vagyunk	 képesek,	 mint	

egyéniesedésekkel.
Szeretném, ha Balatonalmádi olyan hellyé válna, ahol gyermekeink, majdan 
unokáink is boldogan élnék életüket. Ehhez azonban fejlett, rendezett városrészek, 
színvonalas oktatási intézmények, új munkahelyek, bővülő szabadidő-eltöltési 
lehetőségek szükségesek.
Olyan várost szeretnék, ahol otthon érezzük magunkat.
Köszönöm türelmüket, és ha vannak kérdéseik, javaslataik, találkozzunk!

Dr. Walter Rózsa
Képviselő jelölt

Bácsalmáson születtem, 63 éves vagyok. Egyetemi tanul-
mányaimat l979-ben végeztem Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Férjemmel, fiatal diplomásként 
30 évvel ezelőtt költöztem Balatonalmádiba. 20 évig dolgoztam az igazságszol-
gáltatásban, polgári bíró voltam. Gyermekeim megszületése után a család mellett 
döntöttem, és felmondtam a munkaviszonyomat. Azóta egy sikeres nemzetközi 
kereskedelmi vállalkozást vezetek, amely több szabadidőt ad, és biztosítja egzisz-
tenciális hátterünket. A gyermekeim városunkban jártak óvodába, iskolába. Sándor 
fiam közgazdász lett, Kata lányom még egyetemista.

A választópolgárok bizalmának köszönhetően 2002 óta vagyok önkormányzati kép-
viselő.  Az elmúlt l7 évben a Humán Bizottságban tevékenykedtem, amelynek 7 éve 
az elnöke is vagyok. 
Régi álmom volt, hogy az almádi gyerekek új, modern óvodába járhassanak, mél-
tó körülmények között nevelődjenek. Büszke vagyok rá, hogy 2019-ben az új óvoda 
megnyitja kapuit, remélem, hogy az én munkám is hozzátett ehhez a sikerhez. A 
város több csodálatos épületet visszaszerzett, a felújításuk és megnyitásuk tovább 
emeli városunk szépségét.
A jó légkörben végzett csapatmunka híve vagyok. A képviselői munkám során szer-
zett tapasztalataimat és kapcsolataimat a város érdekében szeretném a jövőben is 
kamatoztatni.

A FIDESZ-KDNP jelöltjeként tisztelettel kérem ehhez az Önök további támogatását!

INGYEN KIVÁGJUK
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld 
cserjéjét, vagy dekoratív nagy lucfenyő-
jét karácsonyi városdekorálás céljából, 
november hónapban. 
Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

*Az ajánlat
augusztus 1–31-ig 

érvényes. 
A részletekről 
érdeklődjön 
üzletünkben!

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449

és közben beszélgettünk látogatóink határon túli oktatási intéz-
ményeiről, diákéletükről, iskolai rendezvényeikről. Mindhárom 
delegációval jó hangulatú beszélgetéseink voltak, rögtön szimpátia 
alakult ki, s felmerült a további találkozás igénye és lehetősége is, 
felajánlották iskolánk visszafogadását saját intézményeikbe.

A továbbiakban szeretnénk elmélyíteni ezeket az újonnan kiala-
kult kapcsolatokat, szeretnénk, ha diákjaink is felkereshetnék ezen 
iskolákat a Határtalanul! utazások során, s barátságok alakulnának, 
fejlődnének kapcsolataink. Köszönjük az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelőnek, hogy lehetőséget biztosított az együttműködésre és 
arra, hogy Balatonalmádi városa és Erdély között a látogatást köve-
tően erősödhetett az összetartozás élménye.
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A „szeretet hídja”
Hosszan tartó együttműködést szeretne megvalósítani a jövőben 

a balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola három határon túli 
település, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Szamosardó iskoláival. 
Hidat építene, amely összeköti az értékeket, hagyományokat, erősíti 
a kapcsolatokat, az összetartozást. Hidat, amelyen át lehet kelni. A 
szeretet hídját. 

Iskolánk évek óta sikerrel pályázik a Határtalanul! programra, 
melynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam 
támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos 
országok magyarlakta területein, így közvetlen, személyes 
tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról, kapcsolatokat 
építenek ki és mélyítenek el. Diákjaink jártak a Felvidéken és 
Erdélyben, ahol életre szóló kedves élményekkel gazdagodtak.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő európai uniós finanszí-
rozásból megvalósuló, EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító 
számú „Járd végig!” című sikeres projektje biztosít lehetőséget arra, 
hogy idén első alkalommal a magyar államhatárokon kívül élő ma-
gyar diákcsoportok is eljöhessenek hozzánk, és most mi láthassuk 
őket vendégül. Iskolánknak június végén nyílt lehetősége arra, hogy 
egy rövid látogatásra fogadja a fent említett három erdélyi iskola 
diákcsoportját, hetedik osztályos tanulókat és pedagógusaikat.

Az esemény során bemutattuk iskolánkat, körbejártuk az épüle-
tet, prezentációval, fotókkal szemléltettük iskolai életünket, prog-
ramjainkat. Levetítettünk egy tanulóink által készített rövidfilmet, 

Diákolimpia-labdarúgás
Az elmúlt tanévben a II. és III. korcsoportos labdarúgóink neve-

zetesen Biró Martin, Bódi Tamás, Varga Milán, Varga Zalán, Berki 
Balázs, Dupré Bojan, Igaz Dániel, Lendvai Péter, Szűcs Botond, 
Hoffmann Balázs, Horváth Valentin (II.kcs.) Di Croce Dávid, Sza-
páry Dániel, Beődi Bence, Borissza Ádám, Czúni Vilmos, Matos 
Manó, Orbán Jácint, Somorácz Olivér (III.kcs.)a Diákolimpia kör-
zeti bajnokságán bronz érmet szereztek. Gratulálunk nekik!

Tájékoztatásul: A jelöltek – a hatályos jogszabályok alapján –, 
nem ABC sorrendben, hanem a sorsolással megállapított sorrendben 

szerepelnek majd a szavazólapon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 
Balatonalmádi Magtár Rendezvényközpontban  
(Balatonalmádi, Thököly út 1.) „Nem vagyok bolond, csak 
szkizofrén” címmel megrendezésre kerülő interaktív 
előadásunkra 2019.09.17-én 17.00 órai kezdettel. 
Beszélgetés Oravetz Dániellel és Kulcsár Teodórával a 
szkizofrénia betegségről, és ami mögötte van.
Társelőadók: Dr. Englert Tímea pszichiáter és Kardos Klára 
klinikai szakpszichológus
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Zsemberi Imre
Képviselő jelölt

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Tudom, elfáradtak már a jelöltek megismerkedésével, ZS 
betűsként néhány percig tartom csak fel önöket.
38 éves vagyok, születésemtől Balatonalmádiban élek. Családunk több generáció óta 
kötődik városunkhoz. Feleségemmel és gyermekeimmel ezer szállal kötődünk az itt 
élőkhöz. 
A vörösberényi iskolába jártam, Fűzfőn érettségiztem és a Pannon Egyetemen 
szereztem villamosmérnöki diplomát. Egy nemesvámosi cégnél fejlesztéssel és 
termelésszervezéssel foglalkozom. Aktívan veszek részt a városi sportéletben a BSE 
elnökségi tagjaként.

Fontosnak tartom a csapatmunkát és a párbeszédet, erre utal a mottóm:
„Vedd észre, tedd szóvá, együtt megcsináljuk!”
•		Vegyük	észre	az	itt	élő	emberek	problémáit,	hallgassuk	meg	őket.
•	 Tegyük	 szóvá,	 osszuk	meg	 a	 közvéleménnyel	 és	 azokkal,	 akik	 tehetnek	 valamit,	

hogy városunk élhetőbb legyen.
•	 Csináljuk	 meg	 együtt,	 hiszen	 csapatban	 mindig	 többre	 vagyunk	 képesek,	 mint	

egyéniesedésekkel.
Szeretném, ha Balatonalmádi olyan hellyé válna, ahol gyermekeink, majdan 
unokáink is boldogan élnék életüket. Ehhez azonban fejlett, rendezett városrészek, 
színvonalas oktatási intézmények, új munkahelyek, bővülő szabadidő-eltöltési 
lehetőségek szükségesek.
Olyan várost szeretnék, ahol otthon érezzük magunkat.
Köszönöm türelmüket, és ha vannak kérdéseik, javaslataik, találkozzunk!

Dr. Walter Rózsa
Képviselő jelölt

Bácsalmáson születtem, 63 éves vagyok. Egyetemi tanul-
mányaimat l979-ben végeztem Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Férjemmel, fiatal diplomásként 
30 évvel ezelőtt költöztem Balatonalmádiba. 20 évig dolgoztam az igazságszol-
gáltatásban, polgári bíró voltam. Gyermekeim megszületése után a család mellett 
döntöttem, és felmondtam a munkaviszonyomat. Azóta egy sikeres nemzetközi 
kereskedelmi vállalkozást vezetek, amely több szabadidőt ad, és biztosítja egzisz-
tenciális hátterünket. A gyermekeim városunkban jártak óvodába, iskolába. Sándor 
fiam közgazdász lett, Kata lányom még egyetemista.

A választópolgárok bizalmának köszönhetően 2002 óta vagyok önkormányzati kép-
viselő.  Az elmúlt l7 évben a Humán Bizottságban tevékenykedtem, amelynek 7 éve 
az elnöke is vagyok. 
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megnyitja kapuit, remélem, hogy az én munkám is hozzátett ehhez a sikerhez. A 
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A FIDESZ-KDNP jelöltjeként tisztelettel kérem ehhez az Önök további támogatását!

INGYEN KIVÁGJUK
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld 
cserjéjét, vagy dekoratív nagy lucfenyő-
jét karácsonyi városdekorálás céljából, 
november hónapban. 
Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

*Az ajánlat
augusztus 1–31-ig 

érvényes. 
A részletekről 
érdeklődjön 
üzletünkben!

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.; Tel.: 88/430-449

és közben beszélgettünk látogatóink határon túli oktatási intéz-
ményeiről, diákéletükről, iskolai rendezvényeikről. Mindhárom 
delegációval jó hangulatú beszélgetéseink voltak, rögtön szimpátia 
alakult ki, s felmerült a további találkozás igénye és lehetősége is, 
felajánlották iskolánk visszafogadását saját intézményeikbe.

A továbbiakban szeretnénk elmélyíteni ezeket az újonnan kiala-
kult kapcsolatokat, szeretnénk, ha diákjaink is felkereshetnék ezen 
iskolákat a Határtalanul! utazások során, s barátságok alakulnának, 
fejlődnének kapcsolataink. Köszönjük az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelőnek, hogy lehetőséget biztosított az együttműködésre és 
arra, hogy Balatonalmádi városa és Erdély között a látogatást köve-
tően erősödhetett az összetartozás élménye.
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Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

könyvének bemutatója, majd a 2018/2019-es KorTársOlvasó pályázat zárása – 
Országos Könyvtári Napok. E héten indul a 2019/2020-as Könyvfaló pályázat.
Vörösberényi Nyugdíjas – NYÁRI KIRÁNDULÁSOK 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Szeptember 11. szerda 16 órától Nyári események dióhéjban Előadó: Lencse 
Sándor elnök. „Nemcsak a 20 éveseké a világ” - a klub életéről szóló kétórás film 
árusítása-vásárlása. Évadkezdő lecsóparti; a júliusi és az  augusztusi szülinaposok 
köszöntése. Zenél: Tóth István
Szeptember 18. szerda 16.00 – 17.00 Ügyelet: befizetés vacsorára
Szeptember 25. szerda 16 órától Nyári kirándulásaink  tapasztalatai; új szabályok 
elfogadása; videó klip vetítése – Előadó:Lencse Sándor elnök A szeptemberi szüli-
naposok köszöntése. Zenél: Tóth István
Szeptember 28 szombat 14 órakor A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán 
Népdalkörének fellépése a Megyei Dalos találkozón Balatonfűzfőn
Október 3. csütörtök 14.30-15.00 Gyülekező és regisztráció az országos gyalogló 
versenyre a Hagyományok Házában. Nem klubtagokat is szeretettel várunk! 
15.00 órakor Országos gyalogló verseny a kijelölt útvonalon 
18.00 órakor MEGLEPETÉS a gyaloglóknak a Művelődési Házban
Október 16. szerda 16-17.00 Csak klubtagok jelentkezése a 2020. évi 3 napos 
ZEMPLÉNI kirándulásra
Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton Játékpontban 10 
órától Szeptember 20. Támasznyújtás pre-és perinatális veszteség után (Zsebe 
Melinda) Szeretettel várunk mindenkit! 
Parapács Balatoni Mesekör MESEEST CSAK FELNŐTTEKNEK Mese-
szerető felnőtteket várunk a Parapács Balatoni Mesekörbe Népmese Napján, 2019. 
szeptember 30-án 18.30 órára. Hozd el a legkedvesebb népmesédet! Helyszín: Ba-
latonalmádi–Vörösberény LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Infor-
máció: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953
BOLHAPIAC szeptemberben is minden vasárnap délelőtt lesz a városi 
piactéren.

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 10-18 óra között! Szeretettel várunk mindenkit!

Magtár Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítás: Új Dunántúli Tárlat a Magtárban. Látogatható az intézmény nyitvatartási 
idejében (naponta 14-20 óra) szeptember 15-ig. 
Rendezvények:
Szeptember 14. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. Közreműködik: 
Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 19. csütörtök 18 óra – ARS SACRA – az Aranyhíd Polgári Egyesület 
szervezésében
Fellépők: Orlando Énekegyüttes; Kováts Attila zeneszerző, zongoraművész; 
Horváth Márton Levente Erkel-díjas zeneszerző, orgonaművész (zongorán); Verset 
mond, műsorvezető: Mihály Péter színész, rendező, zongorán kíséri: Máriás Zsolt 
Verset mond: Szálinger Balázs József Attila-díjas költő
Szeptember 26. csütörtök – Kerényi Imre emléknap a Veszprémi Petőfi Színház 
szervezésében
Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-514 és 88/542-515
Kiállítás: Szeptember 27. péntek 11 óra - Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat kiállítása. Látogatható az intézmény nyitva tartási idejében. 
Strandkoncertek a Wesselényi strandon, 18 órától – jegyvásárlás a koncert előtt 
a jegypénztáraknál:
Szeptember 14. Sonny&CrazyBenny * Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám) * 
Október 5. GruntingPigs
Szeptember 30. – október 4.: Országos Könyvtári Napok: Ingyenes 
beiratkozási lehetőség és a késedelmi díjaktól ezen a héten eltekintünk. 
Október 3. csütörtök 17 óra – Gráfik Imre: Építészeti hagyományunk nyomában 
- Tanulmányok a népi építészet és a településnéprajz köréből 1974-2018 című 
könyvének bemutatója – Országos Könyvtári Napok
Október 4. péntek 17 óra – Kovács Emőke: Balatoni impressziók című 

50 éve szűnt meg a személyszállítás a Veszprém-
Alsóörs vasútvonalon. Ebből az alkalomból 

megemlékezés és koszorúzás lesz 
a mozdonynál szeptember 28-án, 
szombaton 15.00 és 17.00 között. 

Ez idő alatt egy kisvonat ingyenesen 
fogja szállítani az érdeklődőket a 

Vécsey-Töltés utcai szakaszon.

Köszöntő beszédet mond Kovács István,
 a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Honismereti -és 
Városszépítő Kör valamint az Értéktár Bizottság.



ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 26

Mikor-hová-miért? 2019. szeptember

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 27

Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

könyvének bemutatója, majd a 2018/2019-es KorTársOlvasó pályázat zárása – 
Országos Könyvtári Napok. E héten indul a 2019/2020-as Könyvfaló pályázat.
Vörösberényi Nyugdíjas – NYÁRI KIRÁNDULÁSOK 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Szeptember 11. szerda 16 órától Nyári események dióhéjban Előadó: Lencse 
Sándor elnök. „Nemcsak a 20 éveseké a világ” - a klub életéről szóló kétórás film 
árusítása-vásárlása. Évadkezdő lecsóparti; a júliusi és az  augusztusi szülinaposok 
köszöntése. Zenél: Tóth István
Szeptember 18. szerda 16.00 – 17.00 Ügyelet: befizetés vacsorára
Szeptember 25. szerda 16 órától Nyári kirándulásaink  tapasztalatai; új szabályok 
elfogadása; videó klip vetítése – Előadó:Lencse Sándor elnök A szeptemberi szüli-
naposok köszöntése. Zenél: Tóth István
Szeptember 28 szombat 14 órakor A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán 
Népdalkörének fellépése a Megyei Dalos találkozón Balatonfűzfőn
Október 3. csütörtök 14.30-15.00 Gyülekező és regisztráció az országos gyalogló 
versenyre a Hagyományok Házában. Nem klubtagokat is szeretettel várunk! 
15.00 órakor Országos gyalogló verseny a kijelölt útvonalon 
18.00 órakor MEGLEPETÉS a gyaloglóknak a Művelődési Házban
Október 16. szerda 16-17.00 Csak klubtagok jelentkezése a 2020. évi 3 napos 
ZEMPLÉNI kirándulásra
Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton Játékpontban 10 
órától Szeptember 20. Támasznyújtás pre-és perinatális veszteség után (Zsebe 
Melinda) Szeretettel várunk mindenkit! 
Parapács Balatoni Mesekör MESEEST CSAK FELNŐTTEKNEK Mese-
szerető felnőtteket várunk a Parapács Balatoni Mesekörbe Népmese Napján, 2019. 
szeptember 30-án 18.30 órára. Hozd el a legkedvesebb népmesédet! Helyszín: Ba-
latonalmádi–Vörösberény LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Infor-
máció: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953
BOLHAPIAC szeptemberben is minden vasárnap délelőtt lesz a városi 
piactéren.

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 10-18 óra között! Szeretettel várunk mindenkit!

Magtár Információ: www.vorosbereny.pkkk.hu; 88/542-515
Kiállítás: Új Dunántúli Tárlat a Magtárban. Látogatható az intézmény nyitvatartási 
idejében (naponta 14-20 óra) szeptember 15-ig. 
Rendezvények:
Szeptember 14. szombat 19 óra – Tradicionális koncertzene. Közreműködik: 
Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
Szeptember 19. csütörtök 18 óra – ARS SACRA – az Aranyhíd Polgári Egyesület 
szervezésében
Fellépők: Orlando Énekegyüttes; Kováts Attila zeneszerző, zongoraművész; 
Horváth Márton Levente Erkel-díjas zeneszerző, orgonaművész (zongorán); Verset 
mond, műsorvezető: Mihály Péter színész, rendező, zongorán kíséri: Máriás Zsolt 
Verset mond: Szálinger Balázs József Attila-díjas költő
Szeptember 26. csütörtök – Kerényi Imre emléknap a Veszprémi Petőfi Színház 
szervezésében
Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-514 és 88/542-515
Kiállítás: Szeptember 27. péntek 11 óra - Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat kiállítása. Látogatható az intézmény nyitva tartási idejében. 
Strandkoncertek a Wesselényi strandon, 18 órától – jegyvásárlás a koncert előtt 
a jegypénztáraknál:
Szeptember 14. Sonny&CrazyBenny * Szeptember 21. Tramps (Roy és Ádám) * 
Október 5. GruntingPigs
Szeptember 30. – október 4.: Országos Könyvtári Napok: Ingyenes 
beiratkozási lehetőség és a késedelmi díjaktól ezen a héten eltekintünk. 
Október 3. csütörtök 17 óra – Gráfik Imre: Építészeti hagyományunk nyomában 
- Tanulmányok a népi építészet és a településnéprajz köréből 1974-2018 című 
könyvének bemutatója – Országos Könyvtári Napok
Október 4. péntek 17 óra – Kovács Emőke: Balatoni impressziók című 

50 éve szűnt meg a személyszállítás a Veszprém-
Alsóörs vasútvonalon. Ebből az alkalomból 

megemlékezés és koszorúzás lesz 
a mozdonynál szeptember 28-án, 
szombaton 15.00 és 17.00 között. 

Ez idő alatt egy kisvonat ingyenesen 
fogja szállítani az érdeklődőket a 

Vécsey-Töltés utcai szakaszon.

Köszöntő beszédet mond Kovács István,
 a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Honismereti -és 
Városszépítő Kör valamint az Értéktár Bizottság.



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 28

Krónika

29

2019. szeptember

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Szeptembereink számbavétele
Érdekes lenne hónapjaink áttekintése abból a szempontból, va-

jon a fennmaradt történelmi események melyikükben fordultak 
elő gyakrabban. Esetleges persze egy ilyen statisztika, mert csak 
azok közül válogathatunk, amelyekről valamilyen írás fennma-
radt. A népi emlékezet megőrizhetett még néhány eseményt év-
szakokhoz kötve, de ezek száma nemzedékről-nemzedékre apadt. 
Mostanában meg csak akkor rángatják elő őket, ha kerek évfordu-
lót akarnak ünnepelni.

Az én generációm, beleértve az elődjeim és utódjaim gondolko-
dását meg az időbeosztását, erősen befolyásolta a tanévkezdés, ami 
hagyományosan szeptember elejére esik. Igaz ez a középkorban még 
máskor volt: Gergely-napon, azaz március 12-én volt a tanévzárás 
és a tanévkezdés egyben. Volt a téli félév novembertől-márciusig 
és a nyári félév márciustól-októberig. A be-
takarítás, a szüret és a télre való készülődés 
olyan fontos volt, hogy nem engedték a gye-
rekeket sem az iskolába. Márciusban, amikor 
beszedték a mester járandóságát, az rögtön el 
is kezdte a tanítást. A vörösberényi mesterek 
egyik legfelkészültebb tagja, a neves peda-
gógiai szakíró, Beke Kristóf majdhogynem 
bibliai hangnemben figyelmeztette az osko-
lásokat: „Hadd örüllyenek, hadd nevessenek az 
ártatlanok, eljöhet nekik is a komorságnak és 
kedvetlenségnek emésztő kora”. A cél tehát már 
akkor is az volt, hogy örömmel tanuljanak az 
iskolában, mert a falakon kívül bizony más 
élet vár reájuk. Tanuljanak és tájékozódjanak többek a saját kör-
nyékük történelmében, mert különben nagy írónk, Sütő András 
intelme későn éri el őket: „A múltjától megfosztott ember hályogos 
szemmel tekint a világba”. Csak pár eseményt idéznék fel a közép-
kor szeptembereiben megesett dolgok közül, mert az őszelőn túl 
még az is közös bennük, hogy semmit sem tanultunk belőlük.

Pontosan 745 éve, azaz 1274 szeptember 24 és 26 között zajlott 
le a bökénysomlai ütközet, amelynek a környékét is alig ismerik 
már, holott Polgárdi északi határában a Szár-hegy mellett található. 
A neve ma már csak Somlyó-hegy, így aztán újabban a csatát hívják 
fövenyi vagy polgárdi ütközetnek is. Nem honvédő, hanem birtok-
szerző harc volt két, hataloméhes főúri párt tagjai között. A kiski-
rályok két kegyetlenül fenekedő csoportja összecsapott és a király-
párti Csák Péter legyőzte Kőszegi Henrik seregét, akik az uralkodó 
öccsét, András herceget támogatták. Kőszegi Henrik maga is elesett 
a csatában, Csák Péter hívei veszik át az országos tisztségeket, de a 
veszprémi káptalan az elhunyt Henrik bán fiát választják püspökké. 
Péter püspök azonnal megvonja a veszprémvölgyi apácák tizedsze-
dési jogát, így ez már Vörösberényt is közvetlenül érinti. Dunántú-
lon kitör a polgárháború, hol itt, hol ott csapnak össze a hatalmat 
frissen megszerzők a kibuktatott ellenfeleikkel. Veszprém sem úsz-
hatta a meg rombolást: Csák Péter hadai a püspöki székhelyre tá-
madnak és emberéleteket sem kímélve borzasztó károkat okoznak a 
székesegyházban, az akkori universitasban és annak könyvtárában. 

654 éve, azaz 1365. szeptember 22-én a veszprémi püspök, Lász-
ló súlyos panasszal fordul I. Nagy Lajos királyhoz, mert a zirci apát, 
Odo már egy éve magának szedette be Berény, Szentkirály és a 
környékbeli falvak tizedeit. Azért volt ez felháborító, mert ember-
emlékezet óta a veszprémi püspöknek és a veszprémi káptalannak 
kellett ezt fizetni. Hiába rendelte el a király a törvényes eljárás visz-
szaállítását, a zirci apát „talált” egy oklevelet, amely szerint jogosan 
cselekedett. Erre a király éppen Kisberényt jelölte ki, hogy képvise-

lője újra beiktathassa a veszprémi püspököt és egyházát. Minderről 
a küldött, Uzsai Miklós és a fejérvári keresztes konvent innen tett 
jelentést a királynak. A veszprémi püspök utóda később olyan szo-
kásjogáról mondott le, amelyet hatodszedésnek neveztek. Ezt a ha-
todot a káptalan tizedeiből, valamint a bor- és gabonakilencedekből 
igényelte.

Annak érdekében, hogy tisztán lássunk a középkori adószedés 
tárgyában, meg kell állapítani, hogy már akkor is „kreatívak” voltak 
a különböző adónemek kitalálásában. A tizedet, azaz a dézsmát a 
föld termései után kellett fizetni az egyháznak. A kilencedet, latin 
nevén a nonát, a földesurak szedték be a jobbágyaiktól a bor és ga-
bonatermés után – ezidőtájt már pénzben. A káptalani negyed után 
megmaradó összeg volt a hatod, amely nem egyedül a püspököt 
illette meg eredetileg sem. Nos, erről mondott le a püspök éppen 
620 éve. Ezen felül még ott volt a piacok vámja, amit hatvanad-

nak neveztek, de a határon a kereskedőknek 
ennek dupláját, tehát harmincadot kellett 
fizetniük. Nem véletlenül alakultak ki olyan 
utak, amelyekkel ezeket az árumegállító he-
lyeket ki lehetett kerülni.

549 éve, azaz 1470. szeptember 29 körül, 
Felsőörs egyik gazdag birtokosa, a korábbi 
visegrádi várnagy, majd Fejér vármegye alis-
pánja, Szentgyörgyi Vincze II. Tamás, fiával 
Bertalannal és felsőörsi embereivel a káptalan 
további 15 holdnyi szőlejét foglalta el az al-
sóörsi Halas nevű helyen. [30 éve már 3 hold 
szőlőt és egy erdőt jogtalanul elfoglalt!] Az 
újabb foglalás után járó kilencedet és aján-

dékokat is magának tartotta meg. A korábbi 100 + 2000 aranyfo-
rintnyi kár után most újabb 200 aranyforintnyi kár érte a kápta-
lant. Ráadásul a Szökcsértő nevű dűlőben hasonlóképpen elfoglalt 
3 holdnyi szőlőt és ez megint 200 aranyforintnyi kárt jelentett a 
káptalannak. Ez utóbbi terület Szökcsér néven ma Balatonalmádin 
belül Káptalanfüred határába tartozik, Halas pedig Halacs néven 
Alsóörs része.

Bár még idézhetnénk jóval több koraközépkori eseményt, de a 
fentiekből is megállapítható, hogy szeptemberben a szüret befejez-
tével kezdtek el mozgolódni azok az emberek, akik a jövedelem és 
a haszon mielőbbi lefölözésében voltak érdekeltek. Sokan a törvé-
nyek által támogatva, de jó néhányan a törvények által tiltva érték 
el céljukat – de elérték. Ne felejtsük el megjegyezni a törvényekről 
azért azt sem, hogy általában nem a valós, hanem a kívánt álla-
potot rögzítették. Legtöbb uralkodónk kifejezetten tiltotta a hatal-
maskodást, azaz a politikai, gazdasági vagy fegyveres hatalommal 
való visszaélést, de többen közülük ezt éppen maguk is gyakorolták. 
Rendteremtés vagy elrettentés céljából?

Valahogy ugyanígy, hacsak nem „ígyebbül” fognak emlékezni 
utódaink a 2019. évre, amikor azért városunk 30 éves, ezen belül 
Almádi 150 éves évfordulóin túl inkább a történelmi Új Dunántúli 
Tárlatra, illetve a kerékpáros pihenő- és imahely felavatására helye-
zik majd a hangsúlyt. Átvitt értelemben tehát a kezdetekről és a 
szüretekről, mint régen. Churchill után szabadon azt is mondhat-
nám, hogy tényleg benne lesznek majd a történelemkönyvekben. 
Hozzá hasonlóan, ezt onnan tudom ilyen biztosan, mert egyrészt 
írok majd még róluk, másrészt pedig bízom gyermekeink és unoká-
ink bölcs értékítéletében.

Czuczor Sándor
Illusztráció:
Adószedők útvonala 1488-ban a történelmi Veszprém megyében.
Jól látható, hogy egyetlen települést sem hagytak ki.

Vastagh György ezredes emlékezete
75 évvel ezelőtt, 1944 október 10.-én halt hősi halált a szentesi 

hídfő védelmében vitéz alsótorjai Vastagh György ezredes, aki an-
nak a 13 katonatisztnek egyike volt, akik a II. világháborúban meg-
kapták a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet 

Vastagh György Szabad-
kán született 1896-ban. A 
hadapródiskolát befejez-
ve 1915-ben zászlósként 
került ki a Nagy Hábo-
rú különböző frontjaira. 
1917-ben már főhadnagy, 
háromszor kapta meg a 
„Legfelsőbb Dícsérő Elis-
merés” (Signum Laudis) 
kitüntetést. A háború után 
1924-ben a Ludovika Aka-
démiára vezényelték, 1937-
ben őrnaggyá léptették elő. Ezután a HM kiképző osztályára került, 
majd a Vezérkari Főnökség 5. osztályához. 1941-ben alezredessé 
léptették elő és kinevezték az 1. gépkocsizó zászlóalj parancsnokává. 

A Don-kanyarba 1942 nyarán vezényelték, a hídfőcsatákban ki-
tűnt példamutató személyes bátorságával. Itt kapta meg a II. osz-
tályú német vaskeresztet és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 
hadiszalagon a kardokkal. 1943-ban előléptették ezredessé, majd 
1944 őszén újra a frontra vezényelték. Ezrede szeptembertől fo-
lyamatosan harcban állt az Arad-Temesvár felől előretörő 2. Uk-
rán Front egységeivel. Szeptember 13.-án csapataival visszafoglalta 
Aradot. Legsúlyosabb harcait szeptember 30. és október 9. között 
vívta. Október 9.-én kitört alakulatával a szentesi hídfőből, és visz-
szafoglalta az orosz páncélosoktól körbevett Tisza-hidat. Ezzel az 
akcióval lehetővé tette sok száz magyar katona és civil számára a 
kimenekülést a körülzárt hídfőből. Harc közben az ezredes súlyo-
san megsebesült, és október 10.-én belehalt sérüléseibe. A Magyar 
Tiszti Arany Vitézségi Érmet post mortem kapta meg.

A katonatiszteket – békeidőben is - mindig oda vezényelték, ahol 
szükség volt rájuk, így keveseknek volt igazi otthonuk. Vastagh ez-
redes Balatonalmádit tekintette otthonának, itt építette fel – 1930-
ban kiadott katonai szakkönyve honoráriumából - családi házát a 
mai Dózsa György utcában. Fia, ifj. Vastagh György itt lakott egé-
szen a közelmúltban bekövetkezett haláláig, az ő özvegye most is 
itt lakik. 

Az ezredest katonai tiszteletadással temették el Budapesten, a 
Farkasréti temetőben. Földi maradványait 1968-ban hozatták haza 
Balatonalmádiba a Szent Imre Plébániatemplom sírkertjébe. Em-
léktáblával megjelölt nyughelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság 2007. szeptember 12.-én védetté, a Nemzeti Sírkert részé-
vé nyilvánította.

A hős ezredes emlékét máig őrzi Szentes városa, melynek kép-
viselőtestülete 2018 decemberében elhatározta, hogy mellszobrot 
állít Vastagh György ezredesnek. A szobor-avatására várhatóan hősi 
halála 75. évfordulóján, idén ősszel kerül sor.

Bálint Sándor
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mankóra támaszkodva, tehát NÉGYLÁBON vehettem át!)

Szentesi István
Vörösberény Lovas Egyesület elnöke
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Szeptembereink számbavétele
Érdekes lenne hónapjaink áttekintése abból a szempontból, va-

jon a fennmaradt történelmi események melyikükben fordultak 
elő gyakrabban. Esetleges persze egy ilyen statisztika, mert csak 
azok közül válogathatunk, amelyekről valamilyen írás fennma-
radt. A népi emlékezet megőrizhetett még néhány eseményt év-
szakokhoz kötve, de ezek száma nemzedékről-nemzedékre apadt. 
Mostanában meg csak akkor rángatják elő őket, ha kerek évfordu-
lót akarnak ünnepelni.

Az én generációm, beleértve az elődjeim és utódjaim gondolko-
dását meg az időbeosztását, erősen befolyásolta a tanévkezdés, ami 
hagyományosan szeptember elejére esik. Igaz ez a középkorban még 
máskor volt: Gergely-napon, azaz március 12-én volt a tanévzárás 
és a tanévkezdés egyben. Volt a téli félév novembertől-márciusig 
és a nyári félév márciustól-októberig. A be-
takarítás, a szüret és a télre való készülődés 
olyan fontos volt, hogy nem engedték a gye-
rekeket sem az iskolába. Márciusban, amikor 
beszedték a mester járandóságát, az rögtön el 
is kezdte a tanítást. A vörösberényi mesterek 
egyik legfelkészültebb tagja, a neves peda-
gógiai szakíró, Beke Kristóf majdhogynem 
bibliai hangnemben figyelmeztette az osko-
lásokat: „Hadd örüllyenek, hadd nevessenek az 
ártatlanok, eljöhet nekik is a komorságnak és 
kedvetlenségnek emésztő kora”. A cél tehát már 
akkor is az volt, hogy örömmel tanuljanak az 
iskolában, mert a falakon kívül bizony más 
élet vár reájuk. Tanuljanak és tájékozódjanak többek a saját kör-
nyékük történelmében, mert különben nagy írónk, Sütő András 
intelme későn éri el őket: „A múltjától megfosztott ember hályogos 
szemmel tekint a világba”. Csak pár eseményt idéznék fel a közép-
kor szeptembereiben megesett dolgok közül, mert az őszelőn túl 
még az is közös bennük, hogy semmit sem tanultunk belőlük.

Pontosan 745 éve, azaz 1274 szeptember 24 és 26 között zajlott 
le a bökénysomlai ütközet, amelynek a környékét is alig ismerik 
már, holott Polgárdi északi határában a Szár-hegy mellett található. 
A neve ma már csak Somlyó-hegy, így aztán újabban a csatát hívják 
fövenyi vagy polgárdi ütközetnek is. Nem honvédő, hanem birtok-
szerző harc volt két, hataloméhes főúri párt tagjai között. A kiski-
rályok két kegyetlenül fenekedő csoportja összecsapott és a király-
párti Csák Péter legyőzte Kőszegi Henrik seregét, akik az uralkodó 
öccsét, András herceget támogatták. Kőszegi Henrik maga is elesett 
a csatában, Csák Péter hívei veszik át az országos tisztségeket, de a 
veszprémi káptalan az elhunyt Henrik bán fiát választják püspökké. 
Péter püspök azonnal megvonja a veszprémvölgyi apácák tizedsze-
dési jogát, így ez már Vörösberényt is közvetlenül érinti. Dunántú-
lon kitör a polgárháború, hol itt, hol ott csapnak össze a hatalmat 
frissen megszerzők a kibuktatott ellenfeleikkel. Veszprém sem úsz-
hatta a meg rombolást: Csák Péter hadai a püspöki székhelyre tá-
madnak és emberéleteket sem kímélve borzasztó károkat okoznak a 
székesegyházban, az akkori universitasban és annak könyvtárában. 

654 éve, azaz 1365. szeptember 22-én a veszprémi püspök, Lász-
ló súlyos panasszal fordul I. Nagy Lajos királyhoz, mert a zirci apát, 
Odo már egy éve magának szedette be Berény, Szentkirály és a 
környékbeli falvak tizedeit. Azért volt ez felháborító, mert ember-
emlékezet óta a veszprémi püspöknek és a veszprémi káptalannak 
kellett ezt fizetni. Hiába rendelte el a király a törvényes eljárás visz-
szaállítását, a zirci apát „talált” egy oklevelet, amely szerint jogosan 
cselekedett. Erre a király éppen Kisberényt jelölte ki, hogy képvise-
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a küldött, Uzsai Miklós és a fejérvári keresztes konvent innen tett 
jelentést a királynak. A veszprémi püspök utóda később olyan szo-
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Bizottság 2007. szeptember 12.-én védetté, a Nemzeti Sírkert részé-
vé nyilvánította.

A hős ezredes emlékét máig őrzi Szentes városa, melynek kép-
viselőtestülete 2018 decemberében elhatározta, hogy mellszobrot 
állít Vastagh György ezredesnek. A szobor-avatására várhatóan hősi 
halála 75. évfordulóján, idén ősszel kerül sor.

Bálint Sándor

Köszönet a KÖZÖSSÉG nevében.
Büszke vagyok rá, hogy immár a második közösség nevében vehe-

tek át PRO URBE kitüntetést: 1981-ben Veszprémben a Városgaz-
dálkodás általam vezetett részlege kapta ezt a díjat, ezúttal szeretett 
lakóhelyemen Balatonalmádiban a Vörösberény Lovas Egyesület, 
melynek alapító elnöke vagyok.

A LÓ bármely hatalom is regnált hazánk több mint ezer éves tör-
ténelmében, mindig is a MAGYAROK egyik jelképe, szimbóluma 
volt. Túlélte az 1960-as évek borzasztó irtó hadjáratát is.

Az ünneplő közönség soraiból igen sokakat én ültettem először 
LÓRA, és ismertettem meg a lovas érzéssel. Vannak olyanok is, 
akiknek esetében apa, fia, unokája lovagolt együtt velem az egye-
sületben.

Köszönöm Nagyapámnak, szüleimnek, hogy ezen az úton elin-
dítottak!

Köszönöm feleségemnek, hogy annyit dolgozott az Egyesületért!
Legnagyobb köszönet Vajk fiamnak és feleségének Nikinek jár, 

hogy ebben az elidegenedni látszó világban ezt a nehéz, ámde cso-
dálatos utat választották! Pinkóczon olyan csodálatos lovardát üze-
meltetnek, amely a legmerészebb álmaimban sem szerepelt.

Mindenkit arra bíztatok, győződjön meg egyszer arról, milyen 
a hegytetőről, a LÓ hátáról rácsodálkozni fenséges lakóhelyünkre 
Balatonalmádira és a Balaton keleti medencéjére. Ezt a LOVAS-
ÉRZÉST ne hagyják ki mert ez  ( ezredszer is) a legfelejthetetlenebb 
érzések közé tartozik.

Köszönöm a LOVAS-KÖZÖSSÉG nevében ezt a szép kitünte-
tést!!! (amit csípőműtétemből lábadozva a Jóisten akaratából két 
mankóra támaszkodva, tehát NÉGYLÁBON vehettem át!)

Szentesi István
Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

HIRDESSEN AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Káptalani utcapiknik 

A káptalanfüredi Kőbánya és Akácfa utcai telektulajdonosok 
2015 után idén augusztus második szombatján ismét összegyűltek 
az újonnan burkolt Kőbánya utca 11-es számú nyaraló előtt. Bár a 
ház német tulajdonosa még épp nem volt itt, - csodálkozott volna 
ha egy nappal előbb érkezik- így itt nem voltak parkoló autók, itt 
lehetett az asztalokat és székeket az utcán elhelyezni.  A meghívó 
úgy szólt, hogy mindenkit szeretettel várunk, aki kíváncsi arra, hogy 
kik azok a családok, akik a kisebbik káptalani domb gerincét vá-
lasztják nyári feltöltődésük helyszínéül. Aki jön, hozzon magával 
enni, innivalót és széket. Később még a közeli villákból pótasztalok 
is érkeztek, hogy a pizzáknak, és egyéb kreatív gasztronómiai alko-
tásoknak helyet adjanak. A borosgazdák is felvonultatták boraikat, 
kivétel nélkül egyedülállónak és remeknek minősítve azokat.

Sajnos az öt évvel ezelőtti ünnephez képest, már sokan nem tud-
tak velünk lenni, de szerencsére a fiatalabb generáció -értsd alatta 
a 3 -50-évig korosztályt- lelkes résztvevője volt az eseménynek. A 
6 órára meghirdetett kezdésen még ugyan csak a rendezők várták 
a lassan-lassan közeledőket, de egy óra leforgása alatt megteltek 
az asztalok a legfinomabb csemegékkel és italokkal. Hatásukra a 
nyelvek is megoldódtak.  Sok félék vagyunk, nagyon sok érdekes 
ember, sok jogász, orvos, tanár, mérnök, művész, gazdasági ember, 
külföldről, belföldről egyaránt. Örülnénk, ha gyerekeink, unokáink 
megtalálnák azokat a közös érdeklődési köröket - nem az okos tele-
fonok nyomogatásával, hanem élőben- amik idők során a kapcso-
latok hosszú barátsággá erősödhetnek, hiszen így volt a nyolcvanas 
kilencvenes években a generációk között itt  a hegyen. 

Örök emlékem marad, hogy talán 89-91-ben, egyszer fiammal 
később értem le a megbeszélt időnél és mobil telefon nem lévén, 
nem tudtunk kapcsolatot teremteni a késés okáról. 2 órányi volt a 
késedelem, mert útközben betértünk egy ismerőshöz. Mire megér-
keztünk a Kőbánya utca valamennyi szomszédja  kinn ült a keríté-
sen a háza előtt , aggódó férjemnek ötleteket adva, hogy mi lehet a 
csúszás oka. Óriási örömünnep volt, amikor végre megérkeztünk.

Tudom, hogy ez ma már elképzelhetetlen, de hogy tudjunk egy-
más örömeiről, egy-egy kitűntetésről –hiszen Széchenyi díjas szom-
szédunk is van- egy-egy sportsikerről, egy egyetemi felvételről, eskü-
vőről, egy-egy halálesetről, ami közös veszteség mindannyiunknak, 
az nagyon jól tudna esni. Jó dolog, ha az embernek van valamije, 
de ha valakije is van és tartozik is valahová, az az igazi. Reméljük, 
aki idén nem tudott velünk lenni, jövőre augusztus 2-ik hétvégéjén 
nem fog hiányozni az asztal mellől. Addig pedig igyekezzünk még 
jobban megismerni egymást és néha egymástól őszinte feleletet is 
várva, a „Szervusz, hogy vagy? kérdésre.
Találkozunk újra 2020. augusztus második szombatján délután 
6 órától.

Köszöni a részvételt a Horváth és Kacskovics család

Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt

Idén 21-edik alkalommal rendezte meg a Káptalanfüredi Fürdő-
egyesület augusztus első szombatján a már hagyományos kulturális 
estet a Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. 
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület ötlete egy - már néhány éve a 
Káptalanfüredi Kis-Strandon rendezett- „évadnyitó és záró buli” 
hagyományát követte. Általában helyi művészeket, művész baráta-
inkat kérjük fel így például Csavlek Etelka, Verebics Ibolya ope-
raénekest, a Musica Ludens kamarakórust Balás Péter vezetésével, 
Szabóki Tünde és Cser Péter operaénekeseket, hogy csak néhányat 
említsek.  A gondolatok  egy-egy költő köré csoportosulnak, vagy 
egy-egy aktuális évforduló kapcsán születnek.

Idén Babits Mihály: Messze-Messze című költeménye volt a ve-
zérfonal, mivel épp másnap volt halálának 78-adik évfordulója.  Az 
említett vers egy vágyakozás Európa különböző országaiba, ahova a 
költő soha nem juthatott el. Boda Gabriella káptalafüredi villatulaj-
donos gyermekei Yanis Benabdallah tenor, Marouan Benabdallah 
zongora, valamint Yanis felesége Vámosi Katalin szoprán voltak a 
dallamokat előadó vendégeink. A Babits verset és a gondolatokat 
Boda Éva és Kacskovics Fruzsina tolmácsolták. Műsoron a vers-
nek megfelelően német, francia, svéd, finn, orosz, spanyol és olasz 
zeneszerzők művei szerepeltek, így többek között Wolf, Gounod, 
Grieg, Csajkovszkíj, Jose Serrano és Verdi műveket hallhattunk. 
Bevezetőként a Babits vers hangzott el, majd az egyes ország csok-
rok előtt Kacskovics Fruzsina mondta el saját emlékeit az adott or-
szág egy-egy irodalmi idézetével zárva. Zárásként elhangzott, hogy 
bár mai világlátó álmainknak csak fantáziánk és pénztárcánk szab 
határt, boldogok és szerencsések vagyunk, hogy ebben a gyönyörű 
országban a Balaton partján tölthetjük nyarunk egy részét. Az estet 
Eötvös József „Utazás a Balaton körül” című művének néhány sora 
zárta. „A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, 
édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, 
büszkeség a múltból és ragyogó reménység a jövőre.”

Az egyesület köszöni az Önkormányzat anyagi támogatását, a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár segítségét pianino köl-
csönzéséhez, továbbá az Új Almádi Újság igényes plakátját.

A cikket írta: Kacskovics Fruzsina

Átadták a közösségi 
kezdeményezésre épült kerékpáros 
pihenő- és imahelyet

Kedves színfolttal gazdagodott Almádi! A Vécsey és a Felsőörsi 
utcák találkozásában elkészült kerékpáros pihenő és imahely ötlete 
a Honismereti és Városszépítő Kör egyik tagjáé, aki egymillió Ft-ot 
ajánlott fel erre hálaadásból már megszületett 4 unokájáért és a még 
születendőkért, valamint Bódi Mária Magdolna tiszteletére. 

2005-ben itt egy illegális szemétlerakót  megszüntetve  ugyanez a 
kezdeményező három padot és egy információs táblát helyeztetett 
el. Ezt követően 2006-ban Szabó János plébános atya vörös kő fe-
születet helyeztetett a szép pihenőhelyre. 

Tavaly év végén készült el a Veszprémet Balatonalmádival ösz-
szekötő kerékpárút utolsó szakasza, amely az egykori vasúti töltés 
mentén halad. Ekkor jött az ötlet, majd ennek nyomán továbbiak, 
hogy nemcsak ezen a helyen, hanem a Gőzmozdony és a Remete 
forrás környékén is szeretnének a Honismereti kör tagjai újabb pi-
henő helyeket kialakíttatni. 

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Keszey János pol-
gármester avatta föl és Szabó János plébános áldotta meg a pihe-
nő- és imahelyet. Az átadón közreműködött Balatonalmádi Város 
Vegyeskara Kovácsné Nagy Márta vezényletével, majd Szecsődi 
Imre saját szerzeményét adta elő gitárral. Részt vettek a Mozdulj! 
Közhasznú Egyesület szervezésében a Balaton kerékpárkerülő túrán 
résztvevő fogyatékkal élő személyek is. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel zárult, melyet a Honismereti Kör tagjai adtak.

A hét akácfa oszlopra égetve láthatók Simon András költő- gra-
fikus alkotásai: Bódi Mária Magdolna, aki Berkes Péter alsóörsi 
plébános szerint a kerékpárosok védőszentje és az unokák névadó 
szentjeit ábrázolják. Szabó János balatonalmádi plébános szerint 
a szentekhez a következőkért lehet imádkozni: Szent Péterhez (a 
bűnök megbocsátásának hatalmát (kulcsát) kapták meg az aposto-
lok) a keresztény hit fennmaradásáért, Szent Erzsébethez (a szegé-
nyekért áldozatot hozott, a nekik vitt kenyér csodásan rózsává vált) 
nagy szívért a szegények iránt, Bódi Mária Magdolnához (hitünk 
szerint már szent, de boldoggá avatása folyamatban van) a kerék-
párosok védőszentje. 1945-ben halt vértanúhalált tisztasága védel-
mében Litéren) tiszta, feddhetetlen életért; Szent Imréhez (Szent 
István királyunk fia, a szűz tiszta élet példaképe) felelősségtudattal 
élő fiatalokért, tiszta házaséletért; Id. Szent Jakabhoz (Jézus egyik 
apostola, az egyház egyik “oszlopa”, Jeruzsálem első püspöke, a fején 

Fotó: Dér András

lévő tengeri kagyló glória a tengerhez, Santiago (= Szent Jágó/Jakab 
) de Compostellaba vezető (El Camino) zarándokútnak volt a jelké-
pe: azért, hogy életünk zarándokútja Istenhez vezessen bennünket. 

Információk a  pihenőhelyről:

A feszület északra ill. délre és mögötte az építmény is erre a ten-
gelyre van tájolva. Szembeállva a kereszten Jézus feje fölött az északi 
sarkcsillag látható, amely körül fordul el a csillagos ég – a néphit 
szimbolikusan ide helyezte az Atyát, mint a teremtett világ közép-
pontját. Az egymást metsző körök, melyek egymás középpontját 
érintik, isteni és emberi kapcsolatokat jelenítenek meg – a keresz-
tény szimbolikában pl. az Atya és a Fiú egységét jelképezik. A tető 
úgy lett kialakítva, hogy március 25-én délben a tető árnyéka a há-
tul álló Boldogasszony oszlop tövére vetül, hiszen akkor ünnepeljük 
az Angyali üdvözletet, Jézus fogantatásának hírüladását. Az imahely 
anyagai: 

- a hét oszlop akácfa,
- a többi faanyag Borovi fenyő, 
-  a tetőn lévő fazsindely hargitai, kézzel készített fazsindely.
- a vörös kő burkolat balatonalmádi Permi vörös homokkő
 
Hálásan köszönjük az eddigi támogatóknak felajánlásukat:
Balatonalmádi Önkormányzat, Becska Zsolt Nándor, Hornyák 

Lívia építészek, Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet, Boros 
László, Szabó Imre ácsmester, Fejes Godzsa László ács, Mészáros 
István asztalos, Agg Z. Tamás és Juhász Sándor Városgondnokság 
vezetők, Klinger László vállalkozó, Németh József és Bartl Kálmán 
kőfaragó mesterek, ifj. és id. Gyenge István vállalkozó, Varga Imre 
vezérigazgató, Tímár László, dr. Terleczky József, dr. Novák Béla, 
Barta Lívia, Kishegyi Elek, Gábor Miklós, Grundtner Györgyné 
Saci, Happ Jánosné Bea, Blanár Sándor, Tari Tibor, Benedek Eme-
se, Tabányi Kata, NN, és egy kisfiú, aki hozzátartozóival arra kerék-
pározva következő havi zsebpénzét előre felajánlotta a pihenő- és 
imahely építésére.

 
Még sok teendő van a pihenő- és imahely kialakításában, fa pik-

nikpadokat és asztalokat, ivókutat is terveznek oda, a tereprendezés 
és a parkosítás is hátra van még.

Lapzártáig a költségek 2 482 588 Ft-ot tesznek ki, melyeket a 
kezdeményező előlegezett meg. Az eddig befolyt pénzbeli felajánlá-
sok a kezdeti egymillió Ft-on felül: 220 100 Ft.

Köszönettel várunk lakossági adományokat a 72900037-
10117523-00000000 számlaszámra, közlemény „kerékpáros ima-
hely”. Tel. 06-30-9719-446 

Hálásan köszönjük!
Honismereti és Városszépítő Kör

Fotó: Tabányi Katalin



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 30

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

31Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2019. szeptember

Káptalani utcapiknik 

A káptalanfüredi Kőbánya és Akácfa utcai telektulajdonosok 
2015 után idén augusztus második szombatján ismét összegyűltek 
az újonnan burkolt Kőbánya utca 11-es számú nyaraló előtt. Bár a 
ház német tulajdonosa még épp nem volt itt, - csodálkozott volna 
ha egy nappal előbb érkezik- így itt nem voltak parkoló autók, itt 
lehetett az asztalokat és székeket az utcán elhelyezni.  A meghívó 
úgy szólt, hogy mindenkit szeretettel várunk, aki kíváncsi arra, hogy 
kik azok a családok, akik a kisebbik káptalani domb gerincét vá-
lasztják nyári feltöltődésük helyszínéül. Aki jön, hozzon magával 
enni, innivalót és széket. Később még a közeli villákból pótasztalok 
is érkeztek, hogy a pizzáknak, és egyéb kreatív gasztronómiai alko-
tásoknak helyet adjanak. A borosgazdák is felvonultatták boraikat, 
kivétel nélkül egyedülállónak és remeknek minősítve azokat.

Sajnos az öt évvel ezelőtti ünnephez képest, már sokan nem tud-
tak velünk lenni, de szerencsére a fiatalabb generáció -értsd alatta 
a 3 -50-évig korosztályt- lelkes résztvevője volt az eseménynek. A 
6 órára meghirdetett kezdésen még ugyan csak a rendezők várták 
a lassan-lassan közeledőket, de egy óra leforgása alatt megteltek 
az asztalok a legfinomabb csemegékkel és italokkal. Hatásukra a 
nyelvek is megoldódtak.  Sok félék vagyunk, nagyon sok érdekes 
ember, sok jogász, orvos, tanár, mérnök, művész, gazdasági ember, 
külföldről, belföldről egyaránt. Örülnénk, ha gyerekeink, unokáink 
megtalálnák azokat a közös érdeklődési köröket - nem az okos tele-
fonok nyomogatásával, hanem élőben- amik idők során a kapcso-
latok hosszú barátsággá erősödhetnek, hiszen így volt a nyolcvanas 
kilencvenes években a generációk között itt  a hegyen. 

Örök emlékem marad, hogy talán 89-91-ben, egyszer fiammal 
később értem le a megbeszélt időnél és mobil telefon nem lévén, 
nem tudtunk kapcsolatot teremteni a késés okáról. 2 órányi volt a 
késedelem, mert útközben betértünk egy ismerőshöz. Mire megér-
keztünk a Kőbánya utca valamennyi szomszédja  kinn ült a keríté-
sen a háza előtt , aggódó férjemnek ötleteket adva, hogy mi lehet a 
csúszás oka. Óriási örömünnep volt, amikor végre megérkeztünk.

Tudom, hogy ez ma már elképzelhetetlen, de hogy tudjunk egy-
más örömeiről, egy-egy kitűntetésről –hiszen Széchenyi díjas szom-
szédunk is van- egy-egy sportsikerről, egy egyetemi felvételről, eskü-
vőről, egy-egy halálesetről, ami közös veszteség mindannyiunknak, 
az nagyon jól tudna esni. Jó dolog, ha az embernek van valamije, 
de ha valakije is van és tartozik is valahová, az az igazi. Reméljük, 
aki idén nem tudott velünk lenni, jövőre augusztus 2-ik hétvégéjén 
nem fog hiányozni az asztal mellől. Addig pedig igyekezzünk még 
jobban megismerni egymást és néha egymástól őszinte feleletet is 
várva, a „Szervusz, hogy vagy? kérdésre.
Találkozunk újra 2020. augusztus második szombatján délután 
6 órától.

Köszöni a részvételt a Horváth és Kacskovics család

Nyáresti gondolatok és dallamok a 
káptalani fák alatt

Idén 21-edik alkalommal rendezte meg a Káptalanfüredi Fürdő-
egyesület augusztus első szombatján a már hagyományos kulturális 
estet a Káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. 
A Káptalanfüredi Fürdőegyesület ötlete egy - már néhány éve a 
Káptalanfüredi Kis-Strandon rendezett- „évadnyitó és záró buli” 
hagyományát követte. Általában helyi művészeket, művész baráta-
inkat kérjük fel így például Csavlek Etelka, Verebics Ibolya ope-
raénekest, a Musica Ludens kamarakórust Balás Péter vezetésével, 
Szabóki Tünde és Cser Péter operaénekeseket, hogy csak néhányat 
említsek.  A gondolatok  egy-egy költő köré csoportosulnak, vagy 
egy-egy aktuális évforduló kapcsán születnek.

Idén Babits Mihály: Messze-Messze című költeménye volt a ve-
zérfonal, mivel épp másnap volt halálának 78-adik évfordulója.  Az 
említett vers egy vágyakozás Európa különböző országaiba, ahova a 
költő soha nem juthatott el. Boda Gabriella káptalafüredi villatulaj-
donos gyermekei Yanis Benabdallah tenor, Marouan Benabdallah 
zongora, valamint Yanis felesége Vámosi Katalin szoprán voltak a 
dallamokat előadó vendégeink. A Babits verset és a gondolatokat 
Boda Éva és Kacskovics Fruzsina tolmácsolták. Műsoron a vers-
nek megfelelően német, francia, svéd, finn, orosz, spanyol és olasz 
zeneszerzők művei szerepeltek, így többek között Wolf, Gounod, 
Grieg, Csajkovszkíj, Jose Serrano és Verdi műveket hallhattunk. 
Bevezetőként a Babits vers hangzott el, majd az egyes ország csok-
rok előtt Kacskovics Fruzsina mondta el saját emlékeit az adott or-
szág egy-egy irodalmi idézetével zárva. Zárásként elhangzott, hogy 
bár mai világlátó álmainknak csak fantáziánk és pénztárcánk szab 
határt, boldogok és szerencsések vagyunk, hogy ebben a gyönyörű 
országban a Balaton partján tölthetjük nyarunk egy részét. Az estet 
Eötvös József „Utazás a Balaton körül” című művének néhány sora 
zárta. „A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, 
édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, 
büszkeség a múltból és ragyogó reménység a jövőre.”

Az egyesület köszöni az Önkormányzat anyagi támogatását, a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár segítségét pianino köl-
csönzéséhez, továbbá az Új Almádi Újság igényes plakátját.

A cikket írta: Kacskovics Fruzsina

Átadták a közösségi 
kezdeményezésre épült kerékpáros 
pihenő- és imahelyet

Kedves színfolttal gazdagodott Almádi! A Vécsey és a Felsőörsi 
utcák találkozásában elkészült kerékpáros pihenő és imahely ötlete 
a Honismereti és Városszépítő Kör egyik tagjáé, aki egymillió Ft-ot 
ajánlott fel erre hálaadásból már megszületett 4 unokájáért és a még 
születendőkért, valamint Bódi Mária Magdolna tiszteletére. 

2005-ben itt egy illegális szemétlerakót  megszüntetve  ugyanez a 
kezdeményező három padot és egy információs táblát helyeztetett 
el. Ezt követően 2006-ban Szabó János plébános atya vörös kő fe-
születet helyeztetett a szép pihenőhelyre. 

Tavaly év végén készült el a Veszprémet Balatonalmádival ösz-
szekötő kerékpárút utolsó szakasza, amely az egykori vasúti töltés 
mentén halad. Ekkor jött az ötlet, majd ennek nyomán továbbiak, 
hogy nemcsak ezen a helyen, hanem a Gőzmozdony és a Remete 
forrás környékén is szeretnének a Honismereti kör tagjai újabb pi-
henő helyeket kialakíttatni. 

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Keszey János pol-
gármester avatta föl és Szabó János plébános áldotta meg a pihe-
nő- és imahelyet. Az átadón közreműködött Balatonalmádi Város 
Vegyeskara Kovácsné Nagy Márta vezényletével, majd Szecsődi 
Imre saját szerzeményét adta elő gitárral. Részt vettek a Mozdulj! 
Közhasznú Egyesület szervezésében a Balaton kerékpárkerülő túrán 
résztvevő fogyatékkal élő személyek is. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel zárult, melyet a Honismereti Kör tagjai adtak.

A hét akácfa oszlopra égetve láthatók Simon András költő- gra-
fikus alkotásai: Bódi Mária Magdolna, aki Berkes Péter alsóörsi 
plébános szerint a kerékpárosok védőszentje és az unokák névadó 
szentjeit ábrázolják. Szabó János balatonalmádi plébános szerint 
a szentekhez a következőkért lehet imádkozni: Szent Péterhez (a 
bűnök megbocsátásának hatalmát (kulcsát) kapták meg az aposto-
lok) a keresztény hit fennmaradásáért, Szent Erzsébethez (a szegé-
nyekért áldozatot hozott, a nekik vitt kenyér csodásan rózsává vált) 
nagy szívért a szegények iránt, Bódi Mária Magdolnához (hitünk 
szerint már szent, de boldoggá avatása folyamatban van) a kerék-
párosok védőszentje. 1945-ben halt vértanúhalált tisztasága védel-
mében Litéren) tiszta, feddhetetlen életért; Szent Imréhez (Szent 
István királyunk fia, a szűz tiszta élet példaképe) felelősségtudattal 
élő fiatalokért, tiszta házaséletért; Id. Szent Jakabhoz (Jézus egyik 
apostola, az egyház egyik “oszlopa”, Jeruzsálem első püspöke, a fején 

Fotó: Dér András

lévő tengeri kagyló glória a tengerhez, Santiago (= Szent Jágó/Jakab 
) de Compostellaba vezető (El Camino) zarándokútnak volt a jelké-
pe: azért, hogy életünk zarándokútja Istenhez vezessen bennünket. 

Információk a  pihenőhelyről:

A feszület északra ill. délre és mögötte az építmény is erre a ten-
gelyre van tájolva. Szembeállva a kereszten Jézus feje fölött az északi 
sarkcsillag látható, amely körül fordul el a csillagos ég – a néphit 
szimbolikusan ide helyezte az Atyát, mint a teremtett világ közép-
pontját. Az egymást metsző körök, melyek egymás középpontját 
érintik, isteni és emberi kapcsolatokat jelenítenek meg – a keresz-
tény szimbolikában pl. az Atya és a Fiú egységét jelképezik. A tető 
úgy lett kialakítva, hogy március 25-én délben a tető árnyéka a há-
tul álló Boldogasszony oszlop tövére vetül, hiszen akkor ünnepeljük 
az Angyali üdvözletet, Jézus fogantatásának hírüladását. Az imahely 
anyagai: 

- a hét oszlop akácfa,
- a többi faanyag Borovi fenyő, 
-  a tetőn lévő fazsindely hargitai, kézzel készített fazsindely.
- a vörös kő burkolat balatonalmádi Permi vörös homokkő
 
Hálásan köszönjük az eddigi támogatóknak felajánlásukat:
Balatonalmádi Önkormányzat, Becska Zsolt Nándor, Hornyák 

Lívia építészek, Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet, Boros 
László, Szabó Imre ácsmester, Fejes Godzsa László ács, Mészáros 
István asztalos, Agg Z. Tamás és Juhász Sándor Városgondnokság 
vezetők, Klinger László vállalkozó, Németh József és Bartl Kálmán 
kőfaragó mesterek, ifj. és id. Gyenge István vállalkozó, Varga Imre 
vezérigazgató, Tímár László, dr. Terleczky József, dr. Novák Béla, 
Barta Lívia, Kishegyi Elek, Gábor Miklós, Grundtner Györgyné 
Saci, Happ Jánosné Bea, Blanár Sándor, Tari Tibor, Benedek Eme-
se, Tabányi Kata, NN, és egy kisfiú, aki hozzátartozóival arra kerék-
pározva következő havi zsebpénzét előre felajánlotta a pihenő- és 
imahely építésére.

 
Még sok teendő van a pihenő- és imahely kialakításában, fa pik-

nikpadokat és asztalokat, ivókutat is terveznek oda, a tereprendezés 
és a parkosítás is hátra van még.

Lapzártáig a költségek 2 482 588 Ft-ot tesznek ki, melyeket a 
kezdeményező előlegezett meg. Az eddig befolyt pénzbeli felajánlá-
sok a kezdeti egymillió Ft-on felül: 220 100 Ft.

Köszönettel várunk lakossági adományokat a 72900037-
10117523-00000000 számlaszámra, közlemény „kerékpáros ima-
hely”. Tel. 06-30-9719-446 

Hálásan köszönjük!
Honismereti és Városszépítő Kör

Fotó: Tabányi Katalin



Kedves Almádiak!
A Balatonalmádi Szociális Központ 

(vagy egyszerű nevén csak „Családsegí-
tő”) az idén ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját. Rendhagyó születésnapi 
ünnepségünk keretében egy színházi 
előadással szeretnénk megajándékozni 
Önöket! Az ajándékunkba egy, sokakat 
érintő témát csomagoltunk be.

Korunk egyik fő tendenciája az őszülő/
idősödő társadalom. 

Ennek egyik legjelentősebb kihívása a demencia, amely az élet-
kor előrehaladtával az érintettek számára egyre nagyobb kiszolgál-
tatottságot és egyben növekvő gondozási szükségletet, családi és 
szakmai törődést kíván. 

Azt gondoljuk, ha az ismeretlenség határait áttörve teszünk egy 
lépést a demencia megismertetése felé, akkor teszünk valamit ma-
gunkért, a családunkért, közvetlen környezetünkért, és a többi em-
berért… 

Az előadás védnöke: Keszey János polgármester
„A demencia hullámain hánykolódó Hubert (Koltai Róbert) hajós-

kapitány volt és folyamatosan a tenger sok idilli emlékével traktálja a 
harminchét óra szociális munkára ítélt Alexet (Szirtes Balázs). Írhat-
nám, hogy társadalmi szerepvállalás, de inkább azt mondom, humá-
num.” /Balogh Tamás írásából/

2019. OKTÓBER 9. 18.00
MAGTÁR

(BALATONALMÁDI, THÖKÖLY U. 1.)
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a 88/542-553 –as telefonszámon lehet.
Jöjjenek és válasszuk együtt a művészetet a megismeréshez!

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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A Magocskák Alapítvány Hírei
Kis(v)ágyunk adománygyűjtő kampányunkat szeretnénk röviden 

bemutatni, amellyel célunk minél több új óvodai kiságyra való ado-
mány összegyűjtése. 

Az ovisok hamarosan új 
óvodába költöznek, azon-
ban a rendelkezésre álló 
keret nem teszi lehetővé, 
hogy az összes régi, több 
évtizede használt ágyat 
új fektetőkre cseréljék. 
Körülbelül 115 új ágy áll 
majd rendelkezésre a kb. 
250 gyermekre, így 140 
db új ágyra valót (ágyan-
ként 8.999 Ft) próbálunk 
meg összegyűjteni. Az al-
más adománygyűjtő üvegeket Balatonalmádi különböző vendéglá-
tóhelyei és üzletei fogadták be, így akit segítő szándék vezérel, egy 
kis aprópénzzel segítheti a gyűjtést. Támogatóink listáját honlapun-
kon (www.magocskak.hu) és a közösségi médiában közzétesszük 
és folyamatosan frissítjük. Az Alapítvány minden további, ado-
mánygyűjtő üveget befogadó megkeresésre nyitott, célunk, hogy az 
almácskás üvegek minél több helyen elérhetőek legyenek. Vannak 
olyan lelkes magánszemélyek és vállalkozások, akik egy teljes vagy 
akár több ágyra való összeggel támogatták a kezdeményezést, nekik 
is kiemelten szeretnénk ezt megköszönni! Aki átutalás formájában 
szeretne adakozni, az megteheti az alábbi számlaszámra: Magocskák 
Közhasznú Alapítvány 72900037-10502424. Kérjük, a közlemény-
ben „Kis(v)ágyunk” kerüljön feltüntetésre. Minden kis óvodás ne-
vében köszönjük, hogy támogatják/támogatjátok egy újabb álom 
megvalósulását! 

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

ÚSZÁS-Összefoglaló
A 2019-es Korosztályos Úszó Országos Bajnokságokon városunk 

úszóversenyzői kimagaslóan szerepeltek a Vidra SE és a Balaton 
Úszó Klub színeiben.

Bartalus Szilárd (BÚK) és Szántó Dániel (Vidra) fantasztikus 
egyéni csúcsokat úszva bebizonyították, hogy korosztályukban az 
Ország legjobb úszói közé tartoznak hiszen több számban is az első 
20közé verekedték magukat.

Kapus Zsófia és Bíró Dominika (mindketten BÚK) felkészült 
versenyzéssel többször is megközelítették korosztályuk legjobb 
nyolc versenyzőjét. 

Szántó Benedek (Vidra) sajnos a felkészülés során ételmérgezéssel 
küzdött mely korházi kezelést is igényelt. Ennek ellenére Ő is több 
távon és úszásnemben került korosztálya legjobb 20 versenyzője 
közé.

Ahogyan tavaly, idén is Bartalus Mirtill (BÚK) érte el a legjobb 
eredményt. Mirtill kilenc versenyszámban indult melyből három 
esetben tudta döntőbe ‘úszni’ magát a rendkívűl erős mezőnyben. 
Mirtill mérlege idén egy korosztályos bajnoki hatodik helyezés és 
két nyolcadik helyezés.

Bartalus Mirtill elmondta, felkészülését nehezítette egy kutyaha-
rapás mely miatt kézfejében izületi gyulladás alakult ki. A több mint 
egy hónapos edzőtábor 
mely megelőzte az Orszá-
gos Bajnokságot, viszont 
óriási lendületet adott 
neki, hiszen a ma már 
Világbajnok Rasovszki 
Kristóffal (BÚK) vagy a 
serdülő válogatott Kersák 
Kristóffal (BÚK) egy pá-
lyán készülhetett a kihívá-
sokra.

A versenyzők edzői 
Szokolai László BÚK ve-
zetőedző, Kenyeres Tibor 
Vidra SE vezetőedző, Vat-
tai András BÚK edző.

Gratulálunk a gyere-
keknek és az őket felkészí-
tő edzőknek.

A képen Bartalus Mir-
till és Vattai András edző 
látható.

A kerékpárosokra is vonatkozik a 
KRESZ!

A kerékpár jármű! Ez az alapja a bringásokra vonatkozó közleke-
dési szabályoknak….

Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h sebességgel 
szabad közlekedni. Lakott területen kívül sisakban 50 km/h a meg-
engedett legnagyobb sebesség, ha utast nem szállítunk, sisak nélkül 
40 km/h. (40 km/h felett tehát kötelező a sisak!) Kerékpárúton 30 
km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h a megengedett maximális 
sebesség. A mai gyors kerékpárokkal való száguldozás ugyanúgy se-
bességtúllépés, mint a gépjárművek esetében. A versenyre való felké-
szülésnek, edzésnek ne a közút legyen a helyszíne!

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel … 
1. mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon még nem kerék-
pározhatnak, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 
10 km/h sebességgel. 
2. lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest kerékpáros közle-
kedésre alkalmatlan, a gyalogos forgalom zavarása nélkül, legfeljebb 
10 km/óra sebességgel.

Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad kerék-

pározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel: 
ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyanis 
ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni, és a kijelölt 
nyomvonal elhagyható. 

Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak ott szabad 
kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál. Nem-
csak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe menni a 
forgalommal! A nyitott kerékpársávra ugyanazok a szabályok vonat-
koznak, mint a kerékpársávra, két kivétellel:
1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni biciklivel például balra 
kanyarodás előtt.
2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak például 
jobbra kanyarodás előtt.

A kerékpárút kereszteződéseiben nem mindig a kerékpáro-
soknak van elsőbbsége! Nem csak közlekedési tábla, hanem útbur-
kolati jel is figyelmeztet erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződjön 
meg arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtson le az úttestre!

A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké! Azon kerékpárral 
áthajtani tilos! A kerékpárt toló személy gyalogosnak számít…., 
vagyis szálljon le a bringáról, ha ott akar átkelni. A gyorsan érkező 
kerékpáros könnyen lehet baleset áldozata, még a gyalogátkelőhely 
mellett felfestett kerékpárúton is!

“Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint minden járművezetőnek 
vezetésre képes állapotban kell lennie, amikor részt vesz a közúti 
forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró tolerancia” 
nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas vezetőkre vonat-
kozó szabályok szerint ítélik meg/el.

Egyéb szabályok…
•	Tilos	a	kerékpárhoz	oldalkocsit,	 illetve	egyéb	vontatmányt	kap-
csolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
•	Tilos	kerékpáron	ülve	állatot vezetni.
•	Tilos	a	kerékpárt	más	járművel	vontatni.
•	Tilos	elengedett	kormánnyal	kerékpározni.
•	Kerékpáron	csak	olyan	csomag	szállítható,	amely	a	kormányzást	
nem akadályozza.
•	A	kerékpárosnak	 is,	mint	minden	 járművezetőnek,	 jeleznie	kell	
irányváltoztatási szándékát. Az irányjelzés az irányváltoztatási 
szándékot és ne a megkezdett kanyarodást jelezze. A gépjármű ve-
zetőknél is!
•	Kétkerekű	kerékpáron	16.	életévét	betöltött	személy szállíthat 10 
évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülé-
sen. 

A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ vizsga bevezeté-
sét, de addig is a gyermekek és fiatalok oktatása mellett kérem, saját 
érdekükben is mindnyájan tartsák szem előtt a közlekedés bizton-
ságát!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kedves Almádiak!
A Balatonalmádi Szociális Központ az idén ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját. Születésnapi ünnepségünk második állomása a 

művészet és a tudomány találkozása. 

Memória Napra 
2019. október 17-én a 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermébe
16.30-17.30-ig Művészetek és Demencia, Dr. Boga Bálint 

egyetemi tanár előadása
Az előadást követően nyit a Mediterrán Terasz (gyógyító 

konyha- kostolóval, frissítővel)
18.00 – 19.00 Örömtánc – korhatár nélkül, Radvánszki Edit 

Senior Örömtánc oktatóval 
Fenti programok tovább visznek bennünket a demencia 

megértése és a segíteni akarás útján.
Tartsanak velünk!

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Balatonalmádi Kommu-

nális és Szolgáltató Nonprofit Kft aktuális híreiről.

Társaságunk a hulladékgyűjtő edények azonosítóval történő el-
látását augusztus végével befejezi. A lakosságnál lévő kb. 9500 db 
edényből több, mint 7700 db-ra került azonosító.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítóval nem rendelkező edé-
nyek ürítését szeptember 30-ig végezzük! Kérjük azon lakosokat, 
akik még nem rendelkeznek az edényükön azonosítóval, mielőbb 
keressék fel Társaságunk Ügyfélszolgálatát, mivel a háznál történő 
azonosító felhelyezést szeptember 30-ig tudjuk elvégezni. 

Október 1-től kizárólag az azonosítóval rendelkező edényeket áll 
módunkban üríteni, továbbá október 1-től csak az Ügyfélszolgá-
latunkon van lehetőség az edényekre felhelyeztetni az azonosítót! 

Ügyfélszolgálat: nyitva tartás: személyes: H:8-16h, Sze:8-12h, 
Cs:7-19h, P:8-16h, telefonos: (+36 88 438-688) H:12-16h, K:8-
13.30h, Sze:12-16h, Cs:15-19h, P:12-16h. Email: ugyfelszolgalat@
balkom.hu. 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 43. 
Együttműködésüket köszönjük!



Kedves Almádiak!
A Balatonalmádi Szociális Központ 

(vagy egyszerű nevén csak „Családsegí-
tő”) az idén ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját. Rendhagyó születésnapi 
ünnepségünk keretében egy színházi 
előadással szeretnénk megajándékozni 
Önöket! Az ajándékunkba egy, sokakat 
érintő témát csomagoltunk be.

Korunk egyik fő tendenciája az őszülő/
idősödő társadalom. 

Ennek egyik legjelentősebb kihívása a demencia, amely az élet-
kor előrehaladtával az érintettek számára egyre nagyobb kiszolgál-
tatottságot és egyben növekvő gondozási szükségletet, családi és 
szakmai törődést kíván. 

Azt gondoljuk, ha az ismeretlenség határait áttörve teszünk egy 
lépést a demencia megismertetése felé, akkor teszünk valamit ma-
gunkért, a családunkért, közvetlen környezetünkért, és a többi em-
berért… 

Az előadás védnöke: Keszey János polgármester
„A demencia hullámain hánykolódó Hubert (Koltai Róbert) hajós-

kapitány volt és folyamatosan a tenger sok idilli emlékével traktálja a 
harminchét óra szociális munkára ítélt Alexet (Szirtes Balázs). Írhat-
nám, hogy társadalmi szerepvállalás, de inkább azt mondom, humá-
num.” /Balogh Tamás írásából/

2019. OKTÓBER 9. 18.00
MAGTÁR

(BALATONALMÁDI, THÖKÖLY U. 1.)
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a 88/542-553 –as telefonszámon lehet.
Jöjjenek és válasszuk együtt a művészetet a megismeréshez!

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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A Magocskák Alapítvány Hírei
Kis(v)ágyunk adománygyűjtő kampányunkat szeretnénk röviden 

bemutatni, amellyel célunk minél több új óvodai kiságyra való ado-
mány összegyűjtése. 

Az ovisok hamarosan új 
óvodába költöznek, azon-
ban a rendelkezésre álló 
keret nem teszi lehetővé, 
hogy az összes régi, több 
évtizede használt ágyat 
új fektetőkre cseréljék. 
Körülbelül 115 új ágy áll 
majd rendelkezésre a kb. 
250 gyermekre, így 140 
db új ágyra valót (ágyan-
ként 8.999 Ft) próbálunk 
meg összegyűjteni. Az al-
más adománygyűjtő üvegeket Balatonalmádi különböző vendéglá-
tóhelyei és üzletei fogadták be, így akit segítő szándék vezérel, egy 
kis aprópénzzel segítheti a gyűjtést. Támogatóink listáját honlapun-
kon (www.magocskak.hu) és a közösségi médiában közzétesszük 
és folyamatosan frissítjük. Az Alapítvány minden további, ado-
mánygyűjtő üveget befogadó megkeresésre nyitott, célunk, hogy az 
almácskás üvegek minél több helyen elérhetőek legyenek. Vannak 
olyan lelkes magánszemélyek és vállalkozások, akik egy teljes vagy 
akár több ágyra való összeggel támogatták a kezdeményezést, nekik 
is kiemelten szeretnénk ezt megköszönni! Aki átutalás formájában 
szeretne adakozni, az megteheti az alábbi számlaszámra: Magocskák 
Közhasznú Alapítvány 72900037-10502424. Kérjük, a közlemény-
ben „Kis(v)ágyunk” kerüljön feltüntetésre. Minden kis óvodás ne-
vében köszönjük, hogy támogatják/támogatjátok egy újabb álom 
megvalósulását! 

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

ÚSZÁS-Összefoglaló
A 2019-es Korosztályos Úszó Országos Bajnokságokon városunk 

úszóversenyzői kimagaslóan szerepeltek a Vidra SE és a Balaton 
Úszó Klub színeiben.

Bartalus Szilárd (BÚK) és Szántó Dániel (Vidra) fantasztikus 
egyéni csúcsokat úszva bebizonyították, hogy korosztályukban az 
Ország legjobb úszói közé tartoznak hiszen több számban is az első 
20közé verekedték magukat.

Kapus Zsófia és Bíró Dominika (mindketten BÚK) felkészült 
versenyzéssel többször is megközelítették korosztályuk legjobb 
nyolc versenyzőjét. 

Szántó Benedek (Vidra) sajnos a felkészülés során ételmérgezéssel 
küzdött mely korházi kezelést is igényelt. Ennek ellenére Ő is több 
távon és úszásnemben került korosztálya legjobb 20 versenyzője 
közé.

Ahogyan tavaly, idén is Bartalus Mirtill (BÚK) érte el a legjobb 
eredményt. Mirtill kilenc versenyszámban indult melyből három 
esetben tudta döntőbe ‘úszni’ magát a rendkívűl erős mezőnyben. 
Mirtill mérlege idén egy korosztályos bajnoki hatodik helyezés és 
két nyolcadik helyezés.

Bartalus Mirtill elmondta, felkészülését nehezítette egy kutyaha-
rapás mely miatt kézfejében izületi gyulladás alakult ki. A több mint 
egy hónapos edzőtábor 
mely megelőzte az Orszá-
gos Bajnokságot, viszont 
óriási lendületet adott 
neki, hiszen a ma már 
Világbajnok Rasovszki 
Kristóffal (BÚK) vagy a 
serdülő válogatott Kersák 
Kristóffal (BÚK) egy pá-
lyán készülhetett a kihívá-
sokra.

A versenyzők edzői 
Szokolai László BÚK ve-
zetőedző, Kenyeres Tibor 
Vidra SE vezetőedző, Vat-
tai András BÚK edző.

Gratulálunk a gyere-
keknek és az őket felkészí-
tő edzőknek.

A képen Bartalus Mir-
till és Vattai András edző 
látható.

A kerékpárosokra is vonatkozik a 
KRESZ!

A kerékpár jármű! Ez az alapja a bringásokra vonatkozó közleke-
dési szabályoknak….

Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h sebességgel 
szabad közlekedni. Lakott területen kívül sisakban 50 km/h a meg-
engedett legnagyobb sebesség, ha utast nem szállítunk, sisak nélkül 
40 km/h. (40 km/h felett tehát kötelező a sisak!) Kerékpárúton 30 
km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h a megengedett maximális 
sebesség. A mai gyors kerékpárokkal való száguldozás ugyanúgy se-
bességtúllépés, mint a gépjárművek esetében. A versenyre való felké-
szülésnek, edzésnek ne a közút legyen a helyszíne!

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel … 
1. mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon még nem kerék-
pározhatnak, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 
10 km/h sebességgel. 
2. lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest kerékpáros közle-
kedésre alkalmatlan, a gyalogos forgalom zavarása nélkül, legfeljebb 
10 km/óra sebességgel.

Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad kerék-

pározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel: 
ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyanis 
ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni, és a kijelölt 
nyomvonal elhagyható. 

Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak ott szabad 
kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál. Nem-
csak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe menni a 
forgalommal! A nyitott kerékpársávra ugyanazok a szabályok vonat-
koznak, mint a kerékpársávra, két kivétellel:
1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni biciklivel például balra 
kanyarodás előtt.
2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak például 
jobbra kanyarodás előtt.

A kerékpárút kereszteződéseiben nem mindig a kerékpáro-
soknak van elsőbbsége! Nem csak közlekedési tábla, hanem útbur-
kolati jel is figyelmeztet erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződjön 
meg arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtson le az úttestre!

A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké! Azon kerékpárral 
áthajtani tilos! A kerékpárt toló személy gyalogosnak számít…., 
vagyis szálljon le a bringáról, ha ott akar átkelni. A gyorsan érkező 
kerékpáros könnyen lehet baleset áldozata, még a gyalogátkelőhely 
mellett felfestett kerékpárúton is!

“Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint minden járművezetőnek 
vezetésre képes állapotban kell lennie, amikor részt vesz a közúti 
forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró tolerancia” 
nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas vezetőkre vonat-
kozó szabályok szerint ítélik meg/el.

Egyéb szabályok…
•	Tilos	a	kerékpárhoz	oldalkocsit,	 illetve	egyéb	vontatmányt	kap-
csolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
•	Tilos	kerékpáron	ülve	állatot vezetni.
•	Tilos	a	kerékpárt	más	járművel	vontatni.
•	Tilos	elengedett	kormánnyal	kerékpározni.
•	Kerékpáron	csak	olyan	csomag	szállítható,	amely	a	kormányzást	
nem akadályozza.
•	A	kerékpárosnak	 is,	mint	minden	 járművezetőnek,	 jeleznie	kell	
irányváltoztatási szándékát. Az irányjelzés az irányváltoztatási 
szándékot és ne a megkezdett kanyarodást jelezze. A gépjármű ve-
zetőknél is!
•	Kétkerekű	kerékpáron	16.	életévét	betöltött	személy szállíthat 10 
évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülé-
sen. 

A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ vizsga bevezeté-
sét, de addig is a gyermekek és fiatalok oktatása mellett kérem, saját 
érdekükben is mindnyájan tartsák szem előtt a közlekedés bizton-
ságát!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kedves Almádiak!
A Balatonalmádi Szociális Központ az idén ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját. Születésnapi ünnepségünk második állomása a 

művészet és a tudomány találkozása. 

Memória Napra 
2019. október 17-én a 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermébe
16.30-17.30-ig Művészetek és Demencia, Dr. Boga Bálint 

egyetemi tanár előadása
Az előadást követően nyit a Mediterrán Terasz (gyógyító 

konyha- kostolóval, frissítővel)
18.00 – 19.00 Örömtánc – korhatár nélkül, Radvánszki Edit 

Senior Örömtánc oktatóval 
Fenti programok tovább visznek bennünket a demencia 

megértése és a segíteni akarás útján.
Tartsanak velünk!

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Balatonalmádi Kommu-

nális és Szolgáltató Nonprofit Kft aktuális híreiről.

Társaságunk a hulladékgyűjtő edények azonosítóval történő el-
látását augusztus végével befejezi. A lakosságnál lévő kb. 9500 db 
edényből több, mint 7700 db-ra került azonosító.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítóval nem rendelkező edé-
nyek ürítését szeptember 30-ig végezzük! Kérjük azon lakosokat, 
akik még nem rendelkeznek az edényükön azonosítóval, mielőbb 
keressék fel Társaságunk Ügyfélszolgálatát, mivel a háznál történő 
azonosító felhelyezést szeptember 30-ig tudjuk elvégezni. 

Október 1-től kizárólag az azonosítóval rendelkező edényeket áll 
módunkban üríteni, továbbá október 1-től csak az Ügyfélszolgá-
latunkon van lehetőség az edényekre felhelyeztetni az azonosítót! 

Ügyfélszolgálat: nyitva tartás: személyes: H:8-16h, Sze:8-12h, 
Cs:7-19h, P:8-16h, telefonos: (+36 88 438-688) H:12-16h, K:8-
13.30h, Sze:12-16h, Cs:15-19h, P:12-16h. Email: ugyfelszolgalat@
balkom.hu. 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 43. 
Együttműködésüket köszönjük!
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András

Garázst vásárolnék a 
budatavai lakótelepen.

Polgárdy Imre 30 654-6581
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Választási melléklettel

B. Molnár Zsuzsa: Berényi jegyzetek (papírnyomat)
Vörösberényi Művésztelep 2019

Vasárnap, szeptember 8-án délután műtermem rendezgetése 
közben kaptam egy telefont. Mészáros Editke, a Magtár 
munkatársa hívott, hogy megossza örömét velem. „Képzeld, 
csak úgy jönnek, jönnek a látogatók, csoportokban, családosan, 
busszal, gyalog, kocsival, fiatalok, idősek egyaránt, megnézni 
a kiállítást, pedig még csak délután öt óra van. Hát nem 
hihetetlenül csodálatos?” Köszönöm, - de igen csodálatos, 
mormoltam magamban. Már a 28. nap délutánján van nyitva a 
kiállítás, a nyaralók is elmentek, eddig is napi 30-50 látogatója 
volt, nem beszélve a megnyitó közel 400 fős közönségéről. 
Azután belegondoltam az elmúlt három hónap szervező 
munkájába. Lepergett előttem minden bánat és öröm, mert 
volt bőven mindkettőből. Hogy mégis volt értelme ennyi erőt, 
energiát belefektetni – volt értelme a sok önzetlen kollégát, 
barátot, családtagot, civil szervezetet összefogni, együtt 
dolgozni, alkotni velük. A sajtó is felkapta a hírt, a Dunántúltól 
a fővárosig, sőt határainkon túl is beszélnek, írnak róla, hogy 
harminc év után egy kis város képes volt megrendezni 
ekkora képzőművészeti seregszemlét. Érdemes volt, mert 
Balatonalmádi, a városunk a figyelem központjába került. 

„Az Új Dunántúli Tárlat nem csak földrajzi tájegységben, 
hanem a magyar kulturális életben is kuriózum.”

„Balatonalmádi, a mostani regionális tárlattal 
visszavonhatatlanul a Balaton és a Dunántúl képzőművészeti 
központja lett.” 

Köszönet mindenkinek az együttgondolkodásért, segítségért. 
Úgy érzem, tartalmas, szép nyarat zárhatunk. A város érdekében 
való összefogás eredményre, sikerre vezet, bizonyság erre ez a 
tárlat is.

Veszeli Lajos
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