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Július 19-től július 22-ig VI. Balatoni Csillagösvény Missziós Körút
2018. néven Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel és a Magyar
Örökség Díjas Marosszéki Kodály Gyermekkar négy napot tölt
Balatonfűzfőn. A hatvan tagú énekkart és a felnőtt vezetőket az Öveges Iskola kollégiuma térítésmentesen szállásolja el. A napközbeni
étkezésüket a fellépéseik helyszínén a fogadó települések megoldják.
A kiinduló pont minden esetben Balatonfűzfő, így a reggelizésükhöz
ezúton is várjuk felajánlásukat. A fűzfőgyártelepi buszmegállóban
lévő K&A pékség, a NIKE Étterem már jelezte támogatási szándékát. Kérem, aki teheti, a reggelihez szükséges ételeket, lekvárt,
Nutellát (amit a gyerekek rendkívül kedvelnek), s mindent, amiről
azt gondolják, hogy szívesen fogyasztanának a vendégek, juttassák el
a szervezőkhöz. Ezzel kapcsolatban kérem, keressék Tóth Lajos Péter

Felhívás augusztus 20-ai kitüntetésre
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete államalapító Szent István királyunk ünnepén „Balatonfűzfő Díszpolgára” és
„Balatonfűzfőért” elismerő címet adományoz. A kitüntetések átadása
a 2018. augusztus 20-i városi ünnepségen lesz. Kérem a civil
szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a
kitüntető címek adományozására javaslataikat 2018. június 7-ig
indoklással juttassák el a hivatalba.

2018. június

igazgató urat, Ticz Antal Attila urat, s nem utolsósorban Laposa
Norbert plébános urat. A program szerint utolsó napon lesz itt a mise
és a kórus fellépése a Romtemplomnál. Legyünk minél többen, mert
felejthetetlen élményben lesz részünk, ebben biztos vagyok.
Kellemes nyarat kívánok minden olvasónak! Remélem sok visszatérő
vendéggel fogunk találkozni, aki pedig újonnan érkezik, vissza fog
térni hozzánk.
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2018. június 21. 17 óra, Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Guruljatok gombócok, viduljatok fesztiválozók!
Kezdő és gyakorlott háziasszonyok és urak! Várjuk a 12.
Gombócfesztiválra, augusztus 4-én reggel, a finom, házi
készítésű gombócokat! Aki szívesen felajánl legalább ötvenet,
rész vesz az ARANYGOMBÓC-DÍJ© megmérettetésen!
Legyen Ön is bátran részese ennek a gasztronómiai csodának!
Mutassuk meg a fesztiválozóknak, milyen sokrétű ízvilágot
rejtenek a fűzfői gombócok!

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
A DÍJ ALAPÍTÓI

Állásajánlat!
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
állást ajánl könyvtáros végzettséggel, 3 hónapos próbaidővel,
közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony
május 1-jétől határozatlan időre szól.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás Kiss Irén könyvtárvezetőnél
személyesen vagy a 20/319-0975-ös telefonon.

Tájékoztató elektronikus önkormányzati ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-jétől az önkormányzatok
oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus
intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Balatonfűzfő Város
Önkormányzata 2018. január 1-jével csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerelektronikus ügyintézési szakrendszeréhez, melynek
használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény,
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eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus
úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények,
melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik
meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható
benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak
törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.
Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek1 az

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel,
hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi
székhelyű szervezet.
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E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében
elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési
szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság,
valamint az ügyfél jogi képviselője2, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.
Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál
internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére
(https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap).
A Portál funkciói:
• Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap
benyújtását jelenti.
o online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni
postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
o online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását
igényli),
o a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető,
azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz
tartozó strukturált űrlap.
• Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén
elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az
ügyfél azonosítását igényli),
• Adóegyenleglekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).
A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is
kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:
1. helyi adóhoz és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz
kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus
nyomtatvány űrlapok
3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok
6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány
űrlapok
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Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait
Balatonfűzfő Város Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.balatonfuzfo.hu) honlapon találhatják meg.
Kérjük, az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az eredményes
ügyintézés érdekében!
Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége:
ügyfélfogadás helye
telefonszám
e-mail cím
ügyfélfogadási idő

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
(88) 596-900
jegyzo@balatonfuzfo.hu
Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–12.00

Balatonfűzfő, 2018. május 11.
BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.

Újra szemetelünk!
Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartásokban
keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor keletkező, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újra hasznosítják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék szelektív
gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag (pl. összetaposott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön lehet elhelyezni.
De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, háztartási készülékekkel, elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, autógumival, vegyszerekkel, építési törmelékkel stb… ?
Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt szemetet? És
nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna megtenni, mert
ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést érdemlő szemetet

illegálisan lerakó személy rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes
hulladék szabálytalan kezelése mellett.
A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyenkor
lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. Azt vajon tudják, hogy a kihelyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába kerülnek a kihelyezett bútorok, eszközök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is hívják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan
lehet kitenni. A kidobott hulladék elszállítására csak az önkormányzat által hivatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga.
Vagyis a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van
szó, mint autógumi, műanyag tárgyak, festékek, akkumulátor, vegyszerek, elektronikai cikkek! A nem háztartási jellegű hulladékot

