
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 3. 
napján de. 10.00 órakor megkezdett éves települési közmeghallgatásáról a települési 
kultúrházban.    
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester  
Békefi Edina képviselő  
Tavasz László képviselő  
 
Rolkó Gábor alpolgármester és Ifj. Jánosi Attila képviselő igazoltan távol.  
 
Tanácskozási joggal meghívott jelen lévők: 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    
Sötét György Balatonudvari Polgárőr Egyesület vezetője 
 
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  
Németh Tünde jegyző  
Balatonfüredi Rendőrkapitányság meghívottjai  
 
Résztvevő állampolgárok száma: 5 fő   
 
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket és a polgárőrség vezetőjét Sötét 
György urat. Majd megállapította, hogy a képviselő-testület 3 fő képviselő részvételével 
határozatképes. A közmeghallgatás napirendi témája az önkormányzati tájékoztatás, mivel a 
rendőrség sajnos nem tudott eljönni, így a részükről megtartandó közbiztonsági tájékoztató 
napirendi pont elmarad. Ennek megfelelően kéri a napirend  jóváhagyását.  
 
A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjét 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:  
 

Napirendi pontok: 
 
1./ Önkormányzati beszámoló.   
Előadó: Szabó László polgármester  
 
 
 
1./ Önkormányzati beszámoló.   
 
Szabó László polgármester: köszönt minden jelenlévőt, és sajnálattal állapítja meg, hogy 
ilyen kevesen jöttek el. Annak ellenére, hogy a rendőrségi tájékoztató elmarad, a közbiztonság 
helyezte kapcsán felkéri a polgár őrség vezetőjét egy rövid tájékoztatásra.  
 
Sötét György polgárőr vezető: köszöni a lehetőséget. Elöljáróban annyit lehet elmondani, 
hogy a tavalyi évben csak három bűncselekmény történt a faluban, ami nagyon szép 
eredmény. A polgárőrség tevékenységéről a következőket szeretné elmondani: a rendőrség 



felügyelete és irányítása alatt működnek, önálló intézkedési joguk nincsen. Minden esetben a 
112-es számot kell hívni és kérni a rendőrség intézkedését, akik jeleznek a polgárőrségnek 
szükség esetén és utasítják őket a megfelelő feladat elvégzésére. A körzeti megbízottal a 
kapcsolat nagyon jó. Aktív polgárőr tevékenység Balatonudvari mellett Akaliban, Dörgicsén 
és Zánkán van a környéken még. A helyi polgárőrök a szabad idejükben végzik ezt a 
feladatot, és aktívan részt vesznek a helyi rendezvények biztosításában.  
Az egyesület alapszabály módosítása az idén februárban benyújtásra került a bíróságra, 
jelenleg erről még a döntést várják. A gazdálkodásukat könyvelő látja el, napra készen 
működnek. Az OPSZ-től a tavalyi évben 100 ezer forint jutalmat kaptak a munkájuk 
elismeréseképpen és a gépjármű fenntartásához is igyekeznek mindig támogatást kérni. A 
költségeik magasak, éppen ezért köszönik a támogatást és minden adományt is a 
munkájukhoz.  
 
Szabó László polgármester: köszöni a beszámolót, ő is csak megerősíteni tudja, hogy a 
rendőrséggel a kapcsolat nagyon jó. Minden jelzésre rögtön jönnek, az idén két rendőrnek 
sikerült a településen lakást biztosítani a szolgálati lakások értékesítésével, így ők állandó 
lakosként is jelen lesznek a falu életében.  
Az önkormányzati tájékoztatóra sort kerítve el szeretné mondani, hogy az elmúlt évhez képest 
jelentős változások nem történtek. A pénzügyi helyzet stabil, de tartalékkal nem rendelkezik 
az önkormányzat. Az állami támogatás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a 
kistelepülések esetében mindenképpen ez mondható el, azonban a feladatok és a költségek 
egyre nőnek. A pályázatok szoftköltsége is nagyon magas, melynek kigazdálkodása is komoly 
erőt igényel. Az idei évben 58 millió forintos támogatást sikerült nyerni a települési strandok 
fejlesztésére, ebben az ügyben jelenleg a támogatási szerződéskötés előtt állnak. A 
fejlesztések csak a jövő nyárra vehetők igénybe, mivel közbeszerzési eljárást kell elfolytatni, 
így csak az ősszel lehet megkezdeni a munkálatokat. Úgy gondolja, hogy nagyon szép 
dolgokat sikerült a pályázatba betenni, bízik benne, hogy sikeres lesz az eredmény is. A 
pályázat kapcsán az önerő – áfa fizetési kötelezettség – sajnos óriási összeget tesz ki, kb. 15 
millió forint, mely indokolttá teszi többek között a strandi jegyárak 100 Ft-tal történt 
megemelését. Azonban még ennek ellenére is a legkedvezőbb strandi jegyárakat mutatja fel a 
két települési strandunk. Cél, hogy az idén is egy jó szezon legyen. További pályázatok is 
benyújtásra kerültek, így ismételten beadták az Árpád és Vasút utcák aszfalt felújítását, mely 
tavaly elutasításra került forráshiány miatt. Pályázott az önkormányzat a települési kultúrház 
felújítására, mely belső felújítást jelent 20 millió forint összegben. A kemping területéből 
kiszabályozásra kerültek az önkormányzati telkek területei. Itt egy családi lakóházas övezetet 
alakítanának ki. A víz és csatorna vízjogi engedélyezési eljárása most van folyamatban ennek 
kapcsán. A Madách utca északi részén az érintett vasút alatti terület kiszabályozása az 
ingatlanokhoz értékesítési céllal jelenleg folyamatban van. Általánosságban elmondható, hogy 
a település szép és rendezett, az idei évben talán eddig kevesebb volt a közterületi hulladék 
probléma és mennyiség is, azonban ebben a kérdésben még mindig több figyelem és 
kulturáltabb hozzáállásra lenne szükség.  
A rövid beszámolója végeztével kérdésekben adta meg a szót.  
 
Madarász László: szeretné kérdezni, hogy mi történik a Madách utca vége és a strand közötti 
területen?  
 
Szabó László polgármester: elmondja, hogy az egy magántulajdonban lévő terület, amiről 
szó van. Ennek kapcsán egy olyan kompromisszumos megoldás készítése van folyamatban, 
hogy a terület nyugati feléből 900 m2 az önkormányzat tulajdonába kerülhessen át, mely 
területtel a fövenyesi strand területét szeretné az önkormányzat megnövelni. Ezen a részen 
egy játszóházzal bővülhetne a strand, családi arculat növelése lenne a cél, lidó rendezéssel 
együtt.  



 
Jenei Tamás: a bolt kapcsán szeretné felhívni a figyelmet a gyenge áruellátásra, ma reggel 9 
órakor  ő vette meg az utolsó kenyeret, nem lehetne ez ügyben valamit tenni? Illetve 
szemeteszsákot is lehetne-e többet venni?  
 
Szabó László polgármester: válaszában elmondja, hogy a bolt áruforgalmára sajnos nincsen 
az önkormányzatnak ráhatása, ez már évek óta probléma. A szemeteszsák kapcsán kéri, hogy 
forduljon a Probio szolgáltatóhoz az ügyfél, mert a zsákok ki vannak számolva, szerződéses 
ügyfelekként 6 db-ot adnak csak a tudomása szerint.  
 
Jenei Tamás: szeretné még megköszönni a polgárőrség munkáját, megnyugtató a jelenlétük 
mindenképpen. A strandi jegyár emelés kapcsán valamilyen kedvezőbb bérleti konstrukció jó 
lenne.  
 
Szabó László polgármester: elmondja, hogy a strandon van kedvezményes bérleti 
konstrukció, ráadásul a heti bérlet egyedül álló ebben a formában, ahogyan Balatonudvariban 
van. A heti bérlet ugyanis 7 napra szól, bármikor igénybe lehet venni a nyár folyamán, 
nemcsak egy hétig. Itt van olyan lehetőség is, hogy karszalaggal ki-be lehet járni a 
strandokon, ez is ritkaság. Újdonság az idéntől a kedvezményes családi jegy és a 
kerkékpáros/gasztro jegy is. Ez utóbbiak 250 Ft-ért 3 órás strandi igénybevételt jelentenek.  
 
Madarász László: sajnos a lomtalanítással van problémája. A két gyűjtő pont nagyon messze 
esik az ingatlanuktól, miért nem úgy van ahogy eddig szokott lenni?  
 
Szabó László polgármester: a hulladékgyűjtés megszervezése komoly problémákat hoz, 
változtatni a jelenlegi formán nem szeretnének. Ki kell küszöbölni a lomis turkálásokat, olyan 
információja is van, hogy a lomtalanítás pár éven belül meg fog szűnni. Nagyon nagy 
mennyiségű hulladék keletkezik, számtalan problémát előidézve.  
 
Tavasz László: elmondja, hogy végig az erdő tele van szeméttel, eddig terjed az emberek 
gondolkodása.  
 
Szabó László polgármester: amennyiben több kérdés nincsen, köszöni mindenkinek a 
részvételt.  
 
 
Több kérdés nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 11.10 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          
Ig.távol        ig.távol  


