
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 23. 
napján de. 10.00 órakor megkezdett éves települési közmeghallgatásáról a települési 
kultúrházban.    
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester  
Rolkó Gábor alpolgármester  
Békefi Edina képviselő  
Ifj. Jánosi Attila képviselő 
Tavasz László képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott jelen lévők: 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő  
Dávid Lajos r.ftzls 
Pöttendiné Petruska Csilla r.hdgy. 
Sötét György Balatonudvari Polgárőr Egyesület vezetője 
 
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  
Németh Tünde jegyző  
Tigelmann János  üdülőtulajdonosi képviselő   
Kéri Katalin települési főépítész 
E-ON, DRV, PROBIO Zrt., Kábelszat200Net Kft. képviselői  
 
Résztvevő állampolgárok száma: 8 fő   
 
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a megjelent 
meghívottakat, a rendőrség képviseletében Pöttendiné Petruska Csilla r.hdgy. hölgyet és  
Dávid Lajos körzeti megbízott rendőr urat, a polgárőrség vezetőjét Sötét György urat. Majd 
megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fő képviselő részvételével határozatképes. A 
közmeghallgatás napirendi témája a kiadott anyagnak megfelelő, kéri a napirendi pontok  
jóváhagyását.  
 
A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:  
 

Napirendi pontok: 
 
 
1./ Közbiztonsági fórum tájékoztató megtartása.   
Előadó: Szabó László polgármester  
Meghívottak: Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviselői és  
Balatonudvari Polgárőr Egyesület képviselői  
 
2./ Tájékoztatás Balatonudvari Község Önkormányzatának működéséről.   
Előadó: Szabó László polgármester  



Meghívottak: Kéri Katalin települési főépítész  
Települési közműszolgáltatók képviselői  
 
1./ Közbiztonsági fórum tájékoztató megtartása.   
 
Szabó László polgármester: sajnálja, hogy kicsit alacsony a részvétel a mai 
közmeghallgatáson. Először a közbiztonsági fórummal kezdődne a közmeghallgatás, majd 
utána ő szeretne az önkormányzat helyzetéről, az éves feladatokról pár szót ejteni. A 
közbiztonsági tájékoztató kapcsán át is adja a szót a rendőrség képviselőinek.  
 
Dávid Lajos körzeti megbízott rendőr: köszöni a lehetőséget a tájékoztatásra. Elhozta az 
írásbeli tájékoztatójukat, melyet szeretne felolvasni.  
 
A rendőrségi beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szabó László polgármester: köszöni a rendőrségi tájékoztatókat, és kéri a lakosságot, hogy 
tegyék fel kérdéseiket a rendőrségi beszámolóval kapcsolatban.   
 
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő:  szeretné megjegyezni, hogy a Vászolyi út és 
a kerékpárút kereszteződésénél nagyon magas a sövény, javasolja megritkítását, mert nagyon 
balesetveszélyes, nem lehet kilátni az autóból kanyarodásnál.   
 
Szabó László polgármester: válaszolva a kérdésre, elmondja, hogy ezt szokták vágni a 
dolgozók, de most ki is szednek a sövényből, mert valóban beláthatatlan az a rész. A 
közútkezelőnek is jelezték, hogy két stoptáblát kellene oda kihelyezni. közli, hogy igen, amint 
kezdődik a szezon és nyit a strand.  
Hozzáfűznivalója a beszámolóhoz az, hogy örül a rendőri jelenlétnek a lomtalanítás kapcsán. 
Erre szükség is van, szerencsére az idén nem volt probléma, de jövőre is kéri a rendőrségi 
jelenlétet, segítséget. Köszöni ezúton is a polgárőrség munkáját, úgy gondolja nem lehet 
elégszer elmondani, hogy figyelni kell egymásra, és főleg az idősekre.  
 
Dávid Lajos körzeti megbízott rendőr: elmondja még, hogy a rendőröknek lehetősége van 
arra, hogy igazoltassa a lomtalanítás során az utazó gyűjtögetőket, hogy honnan hozták el a 
hulladékot. Mivel a közterületre kihelyezett lom a PROBIO Zrt. tulajdona, ezért lopást 
követnek el. Viszont akkor nem tudnak eljárni, ha a házakba bemennek és ott papírt kapnak 
arról, hogy kitől van a lom, mert sok esetben a lakosok beengedik őket és odaadják nekik a 
hulladékot. Az lehet a megoldás, hogy elküldik a lomisokat, nem engedik be őket a házakba 
és nem adnak nekik papírt a hulladékról.  
 
Sötét György polgárőr vezető: felhívja a figyelmet, hogy ha beengedik a házba a lomisokat, 
könnyen előfordulhat, hogy szemrevételezik a helyet és később visszajönnek bármit 
eltulajdonítani.   
 
Varga Gyuláné lakos: megjegyzi, hogy zárni kell ilyenkor a kapukat.  
 
Tavasz László képviselő: a legnagyobb baj az, hogy a nyaralósok rendszertelenül rakják ki a 
hulladékot és folyamatosan tele van szeméttel a falu. Úgy látja, hogy az emberi fejekben amíg 
nem lesz rend, addig ilyen állapotok fognak uralkodni.  
 
Szabó László polgármester: elmondja, hogy sajnos a település vonzáskörzetéből is nagyon 
sok hulladék érkezik a közigazgatási területre, amire egyenlőre nem tudtak megoldást találni.  
 



Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: volt már felvetés, hogy a jegyző asszony utána 
jár a közterület felügyelő alkalmazási kérdésének.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: át fogja ezt beszélni a jegyző asszonnyal, úgy tudja 
Tihanyban alkalmaznak közterület felügyelőket a parkolási fegyelem miatt. Érdeklődni fog a 
tapasztalatokról is.  
 
Szabó László polgármester: a hulladék probléma kapcsán el szeretné mondani, hogy 50%-
kal emelték meg a közületi hulladékszállítás díját az idén. A szemét kérdés egyre nagyobb 
problémát okoz, a közterületekről igen sok hulladékot szállíttatnak el, kiemelkedő ez a nyári 
időszakban. Az idei probléma már most jelentkezett a zöldhulladék elszállítása kapcsán. 
Sajnos az a tapasztalat, hogy nem a meghirdetett időpontra teszik ki az ingatlantulajdonosok, 
hanem folyamatosan pakolják a ház elé. Eddig kb. 300-500 m3 lett elszállítva. 
A rendőrség jelenlétét megköszönve, ha nincs több kérdés, áttérne a következő napirendi 
pontra.  
 
2./ Tájékoztatás Balatonudvari Község Önkormányzatának működéséről.   
 
Szabó László polgármester: áttérve az önkormányzati tájékoztatóra, szeretné elmondani, 
hogyan is áll az önkormányzat. Jelenleg a ciklus elején, szerény keretekből, de stabilan 
igyekszünk gazdálkodni. 2012 óta drasztikus pénzügyi elvonáson ment át a szektor, az 
önkormányzatok támogatása kb. a felére csökkent vissza, ma már pl. külön megállapodás 
alapján kapnak támogatási pénzt a megyei önkormányzatok. Úgy látja, hogy sajnos 
kormányzati szinten elfelejtették a kistelepüléseket, pedig a lakosság 20%-a lakik 
kisközségekben.  
Jelenleg az önkormányzatnál három pályázat van folyamatban: a fövenyesi innovatív vízpart 
fejlesztés befejeződött. Bízik benne, hogy egy szép strand fogadja az idén már a látogatókat. 
Bár biztos lesz, akinek ez sem lesz eléggé megfelelő, de már a dícséretek is érkeznek. Az 
Udvari strandon nagyon nagy szükség lenne mederkotrásra, terület feltöltésre, füvesítésre, de 
ez mind külső pénzügyi forrást igényel. Egy évben két likviditási hullám van az 
önkormányzat működésében, az év eleje és a nyár eleje. Belevágtak egy nagy felújításba, a 
Nyárfa sor vis maior pályázat keretében kerül megújításra. A munkálatok nem kis indulatokat 
szültek eleinte, de úgy látja, hogy egyre inkább sikerül megoldani a problémákat. Sajnos a 
pályázatba nem fért bele a teljes aszfalt felújítás, így csak sávos helyreállítás fog megtörténni. 
Egy kisebb pályázat keretében most fognak dönteni újabb út vagy járda felújításról. Sajnos 
ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a települési vízvezetés rendszer, ami állami 
tulajdonban van. A felújítása 60-70 MFt-ba is belekerülne, de sajnos a DRV nem mozdul 
ebbe az irányba.  
 
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: szeretné megjegyezni, hogy az országgyűlési 
képviselő úr is jelezte, hogy az eternit csövek ügyében eljár.  
 
Szabó László polgármester: úgy tudja, hogy intézkedett is, és ennek a következménye lehet, 
hogy a DRV Zrt. indul egy pályázaton, melynek tárgya a régi vízvezetékek cseréje. Ez még 
egy előre nem látható, hosszú folyamat lesz.  
Visszatérve a pályázatokhoz, a Nyárfa sor a szezon kezdetéig kész lesz. A kultúrházra 
tervezett 6.5 MFt BM támogatás szétosztásra került, egyrésze a Nyárfa sorra kerül át, és egy 
része marad a kultúrház fűtés korszerűsítésére. Ennyit szeretett volna elmondani, valamint 
kitérne a polgármesteri tiszteletdíj ügyére. Ezzel megjelent egy rágalmazó cikk is. A 
véleménye az, hogy ebből a média cirkuszból ki kellene hagyni a kistelepüléseket, ez egy 
szándékos propaganda ügy. Az illetményének a 70%-át elvették, pedig ráadásul nem is az 
állami költségvetés finanszírozza. Megjelent egy cikk a Naplóban is, mely már jóval 



árnyaltabb, és arról szól, hogy tájékoztatást kaptak az érintett önkormányzatok nem pedig 
törvényességi felhívást az ügyben. Reméli, hogy ezt az áldatlan helyzetet mielőbb rendezni 
fogják. Átadja a szót a kérdéseknek.  
 
Ifj. Jánosi Attila képviselő: úgy gondolja, hogy szegyen, hogy ennyit keres egy kistelepülési 
polgármester.  
 
Kurucz Istvánné lakos : az Árpád utcai patak ügyében szeretné kérni az önkormányzat 
lépését. Elmondja, hogy mióta nyaralósoké lett sok ház azon a területen a patakot nem 
gondozza senki, viszont kerítésekkel lekerítették, gyakran eltömődik az áteresznél.  
 
Szabó László polgármester: javasolja, hogy a nyáron hívjanak össze egy ezzel kapcsolatos 
lakossági egyeztetőt és ott kezdjék el a problémát rendezni.  
 
Kurucz Istvánné lakos: még annyit szeretne, hogy a tájékoztatás a rendezvényekkel 
kapcsolatban szerinte hiányos. Mindig voltak szórólapok, az idősek nem olvassák az 
internetet.  
 
Szabó László polgármester: elmondja, hogy most is lesznek szórólapok, de a faliújságokon 
és a honlapon folyamatosan minden ki van függesztve. Az embereknek is sokkal nagyobb 
önállóságot kellene tanúsítaniuk bizonyos kérdésekben.  
 
Poór Kinga lakos: a bolt iránt érdeklődik.  
 
Szabó László polgármester: elmondja, hogy új bérlője lesz, belül is átalakul, állítólag jobb  
színvonalon fog működni. A posta ügyben azonban még nem kapott választ az önkormányzat.  
Ha nincs kérdés, akkor köszöni szépen a megjelenést.  
 
Több kérdés nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 11.35 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 

Szabó László  
polgármester  

 
Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

    
dr. Panyi Szilvia Orsolya  

        aljegyző    
 
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  
         

Németh Tünde  
         jegyző  
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
                 
Rolkó Gábor alpolgármester       Jánosi Attila képviselő          
 


