Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 14.
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
Kéri Katalin települési főépítész
Dávid Lajos r.ftzls
Sötét György Balatonudvari Polgárőr Egyesület vezetője
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő
E-ON, DRV, PROBIO Zrt.,
Résztvevő állampolgárok száma: 8 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a megjelent
meghívottakat, a rendőrség képviseletében Dávid Lajos körzeti megbízott rendőr urat, a
polgárőrség vezetőjét Sötét György urat és Kéri Katalin települési főépítész asszont. 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./ Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetének alakulásáról.
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./ Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetének alakulásáról.

Szabó László polgármester: sajnálja, hogy kicsit alacsony a részvétel a mai
közmeghallgatáson. Először a rendőrségi beszámolóval kezdődne a közmeghallgatás, majd
utána ő szeretne az önkormányzat helyzetéről, az éves feladatokról pár szót ejteni. A
rendőrségi beszámoló kapcsán át is adja a szót Dávid Lajos úrnak.
Dávid Lajos körzeti megbízott rendőr: köszöni a lehetőséget a tájékoztatásra. A tájékoztató
a 2015. évi települési közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szól. Szeretné felolvasni az írásbeli anyagot.
A beszámoló végeztével annyival szeretné kiegészíteni az anyagot, hogy a települési
térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztését javasolja az önkormányzatnak, nagyon
hasznosnak bizonyult a bűnmegelőzés szempontjából.
A rendőrségi beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szabó László polgármester: köszöni a rendőrségi tájékoztatókat, és felkért a polgárőr
egyesület vezetőjét egy rövid tájékoztatásra.
Sötét György polgárőr vezető: szintén köszönti a megjelenteket, Dávid Lajos körzeti rendőr
szavait tudná csak megerősíteni. A rendőrséggel a kapcsolatuk nagyon jó, minden harmadik
szerdán van rendőrségi megbeszélés Balatonfüreden. Jelenleg 20-28 fő polgárőr lát el
folyamatosan szolgálatot, amely mivel önkéntes, mindenki az erejéhez képest vesz benne
részt, erre kötelezni nem lehet senkit. Az elmúlt évben sikerült támogatással egy autót
beszerezni, mely a szolgálat színvonalát nagyon nagy mértékben megnövelte. Olyan helyekre
is el tudnak jutni vele pl. a külterületen, ahová más járművel nem tudtak eddig.
Együttműködési megállapodás megkötésére került sor Örvényes település önkormányzatával,
melynek keretében már azon a településen is járőröznek. A lakosság felé a kérése, hogy a jövő
héten megkezdődő lomtalanítás során nagyon figyeljenek oda arra, hogy kit engednek be az
ingatlanaikba, mivel számos esetben azt a megoldást alkalmazzák a gyűjtő szenvedéllyel
rendelkező egyének, hogy felderítik a terepet, majd az így megszerzett információkkal ellátják
a háttérmunkásaikat.
Szabó László polgármester: köszöni szépen a beszámolókat, most is úgy gondolja, hogy a
települési közbiztonság kulcskérdés a falu életében. Saját tapasztalatból is tudja, hogy az
idelátogató turisták első kérdése, hogy milyen a települési közbiztonság. Köszöni szépen ezt a
nagyon jó eredményt a rendőrség dolgozóinak, úgy gondolja, hogy nem a statisztikai adatok
számítanak, hanem az általános lakossági közérzet a meghatározó ebben a kérdésben.
Kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra
javasolja a rendőrségi beszámoló elfogadását a képviselő-testületnek.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75./2016. (V.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi települési
közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót jóváhagyólag
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Tájékoztatás Balatonudvari Község Önkormányzatának működéséről.
Szabó László polgármester: jelen tájékoztatójában Balatonudvari és a kistelepülési
helyzetről szeretnek röviden szólni.
Alapvetően pénzügyileg stabil ma is az önkormányzat működése, azonban a forintokat be kell
osztani. 2014 óta sok mindent sikerült elérni a település fejlődését illetően. Fövenyesről
indulva, és kezdve rögtön a fövenyesi stranddal, elmondja, hogy ott most egy kis lido készül
el, melyet pénzügyi forrás esetén még tovább lehet majd bővíteni. 2007 óta a két települési
strand megnégyszerezte a forgalmát, mely a település életében meghatározó működtetési
feladatokat jelent évről évre. Azon a településrészen egy szennyvízcsatorna hálózat bővítése
kezdődött el, melynek kapcsán jelenleg a vízjogi létesítési engedély megszerzésénél tartanak,
sikeres pénzügyi forrás esetén két ütemben bővülhet tovább a csatorna, mely a két
településrész összekapcsolását segítheti majd elő. Ősszel várható 1000 fő alatti településeknek
csatorna beruházásra pályázati kiírás megjelenése. A fövenyesi részen nagyon fontos kérdés
az önkormányzati kemping sorsa, erről már sokat beszélt a képviselő-testület. Véleménye
szerint a település túlélésének egyik kulcskérdése lehet. A jelenlegi rendezési tervi
részmódosítás során egy kisvárosias övezeti fejlesztés lehetősége bontakozik ki, mellyel
lehetséges külső befektetői kör részére történő értékesítés során egy, a mai kor színvonalának
megfelelő, lakópark jellegű építkezési lehetőség nyílna meg, mely hosszú távon a település
lakosságszámnak növekedését hozhatja el. Emellett a terület mellett kialakulna egy új utca is,
mely önkormányzati telekértékesítés keretében hozna bővülést.
A régi településrészen a Nyárfa sori pályázat vált kényes kérdéssé. 2014-ben a hatalmas
esőzések kapcsán a Nyárfa soron belvíz helyzet alakult ki, melynek kezelésére vis maior
pályázatot nyert el az önkormányzat. Ennek keretében sikeres helyreállítási munkálatok
történtek. Az elszámolást követően nehézségek akadtak, ennek megoldására egy rendkívüli
pályázatot adtunk be. A támogatásra a szóbeli ígéret már a héten megérkezett. Ez a téma sok
feszültséget gerjesztett, és számos tanulsággal is járt, a legnagyobb, hogy nagyon körültekintő
óvatossággal kell a jövőben a pályázatok esetében eljárni. Ami nagyon szépen alakul jelenleg,
az a Kerkápoly utca kétoldali járda felújítása, melyre pályázati forrást sikerült nyerni az
elmúlt évben. A járdák környezetében virágszigetek is kialakításra kerülnek. Az udvari strand
jelenleg fejlesztés alatt áll, a füvesítés van hátra, bízik benne, hogy a nyitásig használható
állapotba kerül. Ennek a fejlesztésnek kapcsán sajnálattal állapítja meg, hogy sok volt az
ellendrukker, véleménye szerint a szakemberekre kell bízni a megoldást. Meggyőződése,
hogy földfeltöltés nélkül ez a strand ma úszna a vízben a nagyon magas vízállás miatt.

A települési ravatalozó ügyében egy tervezési folyamat kezdődött el, melyről a főépítész
asszony fog kicsit beszélni. Lehetőség van a települési kultúrház fejlesztésére is pályázni,
azonban csak 30 millió forintra lehet, és a teljes felújításhoz a duplájára lenne szükség.
Véleménye szerint nagyon fontos volna a település jövője szempontjából, hogy legyen egy
olyan átfogó komplexum, melyben egy helyen elérné a lakosság az őt kiszolgáló funkciókat.
Az önkormányzati rezsi költségek évi 12 millió forintot tesznek ki, melyben a
hulladékszállítás nincs is benne, ez az összeg nagyon magas. Mivel alacsony a pályázati
támogatás, így jelenleg kétséges, hogy belevág-e az önkormányzat. A pályázat két évig van
nyitva, a következő benyújtási lehetőség szeptemberben lesz. Ismét van pályázati lehetőség
önkormányzati feladatellátásra, hasonló módon, mint a Kerkápoly járda pályázata. Úgy
gondolja, hogy az ófaluban az Árpád és a Vasút utcákat lehetnek ilyen módon rendbe hozni.
A beadási határidő nagyon rövid, június 2-a.
Az idei évben volt egy szerencsés gépjármű vásárlás is, a fizikai állomány munkájához ez már
nagyon elengedhetetlenné vált. Egy millió forintot nyert az önkormányzat a nyári Szent
Márton rendezvényre, bízik benne, hogy sikeres lesz. Újra megnyílt a jól gazdálkodó
települések támogatása, melynek keretében 6.5 millió forintra lehet pályázni, most egy kicsit
több célterületet írtak ki, pl. utak, hidak, ravatalozó építése, rendezési tervi költségekre. A
rendezési terv felülvizsgálata illetve módosítása jelenleg három részletben kezdődött meg, az
átfogó felülvizsgálat a jövő év végére kell befejeződjön. Ennek kapcsán át is szeretné adni a
szót a főépítész asszonynak egy rövid tájékoztatóra.
Kéri Katalin települési főépítész: köszöni a lehetőséget, elmondja, hogy a jelenlegi
rendezési tervet 2012 év végén fogadta el a testület, alapvetően jó, azonban 2013-tól a
jogszabályok ismét változtak, melynek következtében finomhangolásra lesz szükség. A
módosítás az időközbeni fejlesztéseknek is megteremti a megfelelő jogszabályi környezetet.
Röviden tájékoztatott a kemping övezeti átsorolásáról, illetve elmondta, hogy a ravatalozó
tervezése kapcsán egy tervezői workshop megszervezésére kerül sor június 2-4 között. Ennek
keretében tervező csapatok fognak a kultúrházban dolgozni, a harmadik nap végére
mindegyik készít egy tervet, melyet szakmai zsűri fog elbírálni. Az elkészült munkák a
kultúrházban kiállításra kerülnek és a lakosság is szavazhat a számára legjobban tetsző tervre.
A nyertes tervből lehet majd engedélyezési anyagot készíttetni.
Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatót, majd kérdéseknek adta meg a szót.
Varga Gyuláné lakos: szeretné kérdezni, hogy az Ady Endre utca felújítására mikor fog sor
kerülni?
Szabó László polgármester: abban az utcában jelenleg nincs járda, így nem lehet pályázni
sem a felújításra, az utcák aszfaltozását pedig addig egyáltalán nem javasolja, ameddig a
közművek szükséges felújítása, cseréje meg nem történik.

Szabó László polgármester: sajnálja, hogy ilyen kevesen jöttek el, de úgy gondolja, hogy
büszkék lehetnek arra a települési lakosok, hogy egy ilyen szép településen élhetnek. Ha nincs
több kérdés, akkor köszöni szépen a megjelenést.
Több kérdés nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 11.25 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

