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Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a
polgárőrség vezetőjét Sötét György urat és Dávid Lajos rendőr urat.
Majd megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő részvételével határozatképes. A
közmeghallgatás napirendi témája a meghívó szerinti rendőrségi és önkormányzati
tájékoztatás. Ennek megfelelően kéri a napirend jóváhagyását.
A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pontok:
1. Rendőrségi tájékoztató
Előadó: Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviselője
2. Önkormányzati beszámoló és tájékoztatók.
Előadó: Szabó László polgármester
Szabó László polgármester: felkérte Dávid Lajos rendőr urat a tájékoztatója megtartására.

1. Rendőrségi tájékoztató
Dávid Lajos: köszönt mindenkit, örömmel tájékoztat, hogy nagyon jól alakult a településen a
közbiztonság helyzete, 2017. évben 4 bűncselekmény történt csupán, mely az előző években
10-20 volt, de volt már korábban 30 is. Ez a tendencia nemcsak a településen, hanem a
Balatonfüredi Rendőrkapitányság teljes területén is elmondható. Súlyos közlekedési baleset
sem történt, 4 koccanásos és 2 vadelütéses baleset történt, mindez annak ellenére, hogy
tudjuk, a 71-es főút forgalma igen nagy. Sok a rendőrség dolga a rendezvényekkel,
Balatondvariban a helyi polgárőrség nélkül nem volna ilyen nyugodt a falu, és a
rendezvények biztosítása sem. Elmondja, hogy az év közbeni feladatok kapcsán sokat vannak
határőrizeti feladatok ellátásában, ilyenkor más módon célszerű elérni őket, kéri, hogy
probléma esetén a 112-es számon tegyenek bejelentéseket. Ilyen esetben a legközelebb
szolgáló rendőrt ki fogják küldeni a központból. Ami nagy problémát jelent a térségben, az a
hulladék mennyisége, erre a rendőrség is egyre nagyobb figyelmet kíván a jövőben szentelni.
Köszöni a lehetőséget és várja a kérdéseket, valamint szívesen fogad bármilyen, a rendőrség
munkáját segítő észrevételt és javaslatot.
Szabó László polgármester: felkéri Sötét György polgárőr vezető urat a tájékoztatója
megtartására.
Sötét György polgárőr vezető: köszöni a lehetőséget, a Dávid Lajos úr már elmondta, hogy
a polgárőrök a szabadidejükben végzik önkéntes tevékenységüket. November 1-től március
31-ig folyamatos jelenléttel dolgoznak, üdülőigényben nincs rendszeres szolgálat, de ekkor is
napi szinten figyelik a települést. Elmondja ő is, hogy a 112-re kell megtenni a bejelentéseket,
mert a polgárőrök nem hatóságként működnek, hanem civil szervezetként. Feladataik közé
tartozik a települési rendezvények segítése, biztosítása is. Köszöni, hogy meghallgatták,
ennyit szeretett volna mondani.
Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatásokat, majd áttért a következő napirendi
pontra.
2./ Önkormányzati beszámoló és tájékoztatók.
Szabó László polgármester: a 2017-es év egy nagyon nehéz és sok feladattal bíró év volt.
2010-től látszik az a folyamat, hogy egyre több költségvetési forrásból tudott gazdálkodási a
település. Rögtön egy kis dicsérettel kezdve: a tegnap nap folyamán mindkét települési strand
négy csillagot nyert el a Kék Hullám zászló minősítésen és külön öröm számára, hogy a
Fövenyesi strand megyei különdíjazott lett a legdinamikusabban fejlődő strandként.
Visszatérve, nagyon komoly fejlesztésekbe vágott bele az önkormányzat. A tavalyi évben 300
MFt-al zárt az önkormányzati költségvetés, az idei évet 354 MFt-al tervezzük, közel 100 MFt
tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, ám nyilván ezzel óvatosa kell gazdálkodni, a
költségek folyamatosan emelkednek, akár ha a bér, vagy a vállalkozói költségeket nézzük.
Gyors folyamatok vannak, nagyon sok a feladat, melyet a kormányzat az önkormányzatoknak
ad. Tavaly 140 MFt értékű pályázatot nyújtottak be, de a pályázat is egy érdekes dolog, mivel
a csapból is az folyik, hogy pályázni kell, ám a pályázati szoft költségek nagyon magasak és a
szakember hiány is nehezíti a feladatot.
Végighaladva a településen tájékoztat, hogy kicsit elhúzódva, de már az Árpád és Vasút utcák
felújítása végéhez közeledünk, illetve kisebb kátyúzási pályázaton is nyertünk mely
munkálatok is most fognak lezajlani. Sajnos a vászolyi út felújítására benyújtott pályázatot
nem sikerült érthetetlen okból megnyerni. A ravatalozó tervei készen vannak, az

engedélyezési eljárás elindult. Reményei szerint a Tihanyi Bencés Apátsággal együtt sikerül
támogatói forrást szerezni a megépítésére. A fövenyesi volt kemping megosztásra került,
mely komoly fejlesztés előtt áll. Nagy szükség van erre, mert a település demográfiája nagyon
rossz, a betelepülés is inkább időseket jelent, sajnos kevés fiatal költözik ide. A terület 60%án 68 lakóingatlan fog épülni magánberuházásban, a folyamat engedélyezési eljárás alatt van,
a másik felén pedig 9 önkormányzati telek kerül kialakításra családi házas övezetben. Sikerült
megvenni a mellette lévő árkos területet is az önkormányzatnak. A cél itt, hogy egy családi
házas övezet alakuljon ki, új közlekedési csomóponttal. 4-5milliárd forintos fejlesztésről
beszélünk, mely siker esetén növelni tudja a település lakosságszámát és munkahelyeket
teremthet. A lakóingatlan komplexumban egy a lakosság számára nyitott wellness részleg is
kialakításra kerül. A golfpálya is fejlesztés előtt áll, új tulajdonos van, tervezik a szálloda
építését. Önkormányzati pályázatunk van még a települési kultúrházra, a cél, hogy a tetőtérbe
át lehessen telepíteni az önkormányzati épületet, mert ahol most működünk, az az ingatlan
nagyon rossz állapotban van, felújítása nem gazdaságos. Az idén is kb. 6000 tő virágosítást
végeztek el a kertész kollégák, nagyon szép most is a település. Sok díjat nyert már el a
település közterületi pályázatokon, a dicsőségfalunkon meg lehet tekinteni. Annak ellenére,
hogy a dolgozói létszám sajnos nagyon megcsappant, munkájukat igyekszik az önkormányzat
segíteni, platós autót vásároltunk. Az álláshirdetésre nem jön jelentkező. Az idén hét nagy
program lesz a településen, többek között Demjén koncert. A többi programhoz
önkormányzati segítséget biztosítunk. Végére értünk a lomtalanításnak és zöldhulladék
elszállításnak, mellyel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a jövő évben nem lesz már
önkormányzati zöldhulladék elszállítás. 3000 m3 szemét keletkezett az idén, a vászolyi úton
kialakult hatalmas mennyiségű hulladékot az önkormányzat vitette el. Erre nem tud mást
mondani, mint iszonyatos állampolgári felelőtlenség. Nyilván ezzel a kérdéssel kapcsolatban
a testület majd eldönti, hogy hogyan tovább. Úgy tudja, hogy a Probió Zrt. is megszünteti a
lomtalanításokat, de ezzel kapcsolatban még információkat kell kérni. Ennyit szeretett volna
elmondani, várja a kérdéseket.
Meilinger Róbert: az iránt érdeklődik, ha szemetelőt látnak, akkor rendőrt kell hívni?
Dávid Lajos: fontos, hogy ilyen esetben be kell jelenteni a rendőrségnek a helyszínt, az
időpontot és a rendszámot is. Arra is felhívja a figyelmet, hogy semmiképpen ne
konfrontálódjanak a hulladékot elhelyező személlyel. A nagyobb hulladéklerakó
csomópontokat már igyekszik rendőrség figyelni is.
Szabó Józsefné: elmondja, hogy a szemetet éjjel rakják le, már csak szombat reggel teszi ki a
kukát, mert ha pénteken kirakja, akkor másnap reggelre még több hulladék kerül mellé. Van
olyan fövenyesi ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási szerződése, nem lehet erre
kötelezni őket?
Ifj. Jánosi Attila képviselő: megjegyzi, hogy tudnak olyan nyaralósról, akinek szerződése is
van, fizeti a díjat és csak azért nem teszi ki a kukáját, mert az koszos lesz.
Szabó László polgármester: úgy tudja, hogy kb. 10%-a a nyaralósoknak nem rendelkezik
szerződéssel, és vannak, akik nem teszik ki a kukába a szemetet, hanem a közkukákba viszik
ki. Ez a probléma nem szemét kérdése, hanem fegyelem kérdése, pont olyan, mint a kutyák
bevitele a strandokra. Gyönyörű új strandi táblákat csináltattunk, mindenki láthatja, hogy nem
szabad a kutyákat bevinni, mégis sokan fütyülnek erre. A közkukák kihelyezését éppen ezért
nem szaporítják, és azért sem, mert az a tulajdonos, aki előtt ilyen kuka van, az egy idő után
tiltakozik, mert gyűlik előtte csak a szemét. Azt is el szeretné mondani, hogy a
rezsicsökkentés okán a magánszemélyek esetében csökkent ugyan a hulladékszállítási díj, de
a közületek, jelen esetben az önkormányzatnál 50%-kal nőtt, mivel a költségeket így

próbálják kigazdálkodni. Azt is elmondja, hogy van olyan eset is, amikor a kukásautó nem
viszi el a zsákban kihelyezett szemetet, a szállító autóban gps van, beazonosítható merre
ment, és ilyenkor lehet jelezni a cégnek, szóljanak az önkormányzatnak és bejelentik a
Probiónak. A szelektív gyűjtő zsákok megérkeztek, az önkormányzattól el lehet vinni. Ezt is
felvállaltuk, hogy mi osztjuk ki a nyaralósoknak, a kollégák a lista alapján tudják kiadni.
Egyébként a szelektív hulladékgyűjtés is problémás volt, az évekkel ezelőtt kialakított
gyűjtőpontoknál kihelyezett kukák nem látszottak ki a körülöttük elhelyezett szeméttől,
építési törmeléktől, autóalkatrészig, ismeretlen állattetemig minden volt azokban. Ez nem
szelektív hulladékgyűjtés, hanem óriási állampolgári felelőtlenség. Arról nem beszélve, hogy
ha valahová kiírjuk, hogy szemét lerakása tilos, ott rögtön hulladékhegy keletkezik. Vannak
olyan csomópontok, ahová folyamatosan kihelyezik a szemetet a nyaralósok pl. Bálint G. utca
sarka. A szemét napokig bomlik a zsákban, kukában, nagyon szörnyű állapotban van egy idő
után, ő a szomszéd kukáját is beteszi hétvégén, hogy ne legyen az utcán, segíteni kell
egymásnak. A problémát a lakosság tudja megoldani, nem az önkormányzat.
Kántorné Fülöp Szilvia: úgy gondolja, hogy otthon is tudna mindenki komposztálni.
Szabó László polgármester: 2 éve volt ilyen akció, mindenki, aki igényelt komposztálót, az
kapott, de aki otthon akar komposztálni, az letesz pár darab deszkát és kész a komposztálja,
nem biztos, hogy ezt az önkormányzatnak kellene megoldania.
Dávid Lajos: véleménye szerint már az is jó, hogy beszélnek erről a problémáról. Induljon el
egy folyamat, de ezt a mostani napon nem lehet megoldani, de a megoldás keresése fontos.
Legyen folyamatos a tájékoztatás, hogy mi történjen ebben az ügyben.
Laczkó László: örül, hogy rendeződik az alattuk lévő terület, kérdezi, hogy a feltöltés az út
alatti részt érinti, továbbá mikor lesz kész a terv, melyet meg lehet nézni ezzel kapcsolatban?
Fekvő rendőrt szeretne még kérni az utcájukba.
Szabó László polgármester: a terület felső részén zöldterület lesz tervezve, az alsó részen
telekalakításra van lehetőség. A júliusi ülésre kért tervezési vázlatot a tervező uraktól. A
fekvő rendőr kihelyezését csak szabályosan megtervezett módon lehet megoldani, de ha
kihelyezik, akkor az ott lakó fog panaszkodni, hogy zavarja.
Kántor Gyula:
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Szabó László polgármester: kérünk rá árajánlatot.
Szivártné Heilig Ilona: a temető kapcsán kérdezi, hogy van-e lehetőség a kerítés felújítására,
mivel a vadak kárt tesznek a sírok között. A másik felvetése, hogy a vászolyi úton van-e
lehetőség sebességmérő kihelyezésére, katasztrofális ott a közlekedés, valamint
súlykorlátozás is jó lenne, és a szeméttel kapcsolatban kamerák kihelyezésére van-e hatásköre
az önkormányzatnak? Van-e jogi háttere annak, hogy az adóval összekapcsolni a hulladék
elhelyezés kérdését?
Szabó László polgármester: elmondja, hogy a vászolyi út a két település tulajdona, kb. felefele arányban. A közút kezelő azért nem veszi át, mert nincs 4.5 méter széles. Külterületen
sajnos nincs hulladékszállítás, erre nem lehet az ott nyaralókat, élőket kötelezni.
Jenei Tamás: köszöni a polgárőrségnek a munkáját és a virágosítást is, nagyon szép lett. A
zöldhulladékra visszatérve kérdezi, hogy pénzért nem lehetne még egy zöldhulladék

elszállítást meghirdetni? Ha nem lesz megoldás, égetni fogja mindenki a zöldhulladékot,
füstölni fog a falu. Nagyon szép a fövenyesi strand, bár szerinte a három lejáró kevés a
vendégforgalomhoz képest. Megjegyzi még, hogy a Zsindelyes csárdánál elvették az alsó útra
kihelyezett beton virágládákat, most ott átjárnak autóval. Végül a Krónikás újságot nem
lehetne hírlevélben megkapni?
Szabó László polgármester: négy lejáró van a strandon, ez eddig is elbírta a forgalmat. Az
ezzel kapcsolatos problémák rendeződtek. Köszöni a dicséreteket is. A zöldhulladék égetése
nem megoldás, égetni is csak a jogszabályi előírások szerint lehet. Pénzért egy erre megbízott
vállalkozó is el tudja szállítani bárkitől a zöldhulladékot. A Zsindelyesnél egy behajtani tilos
táblát ki lehetne helyezni. Visszatérve a temető kerítésre, reméli, hogy a ravatalozó építéssel
együtt előtérbe kerül ez a kérdés és egy komplex fejlesztésre nyílik majd lehetőség.
Csima György: köszöni a Vasút utcai szép munkát. A kiemelt járda szegéllyel kapcsolatban
ellenérzése van, ne építsenek pl. ilyet a Balaton utcába, az autók parkolását megnehezíti.
Szabó László polgármester: a kiemelt szegély készítésének oka a pályázat, mert felújítási
pályázat és a tervező kifejezett kérése volt ez a szegély. Személyes véleménye, hogy nem kell
a járdán parkolni autóval, be kell állni az udvarba mindenkinek. A járdán a gyalogosnak kell
közlekednie. Ha nem megy másképpen, akkor tiltani fogjuk a parkolást bizonyos részeken.
Ezt a kérdést is fegyelmezetten kellene kezelni. Az igazi problémát nagyon sok esetben az
emberi fegyelmezetlenség okozza, tizedannyi problémánk lenne, ha az emberek normálisan
állnának a dolgokhoz, de az igazi változásokhoz szemléletváltásra lenne szükség.
Most mondja még el, hogy új csatornát is tervezünk a településen hiányzó csatorna
szakaszokra. Egy vízjogi engedély megszerzése kb. egy év. A forrás kevés, az önkormányzat
költségvetésének egyre kevesebb részét finanszírozza az állam.
Horváth Lajosné: nagyon köszöni az önkormányzat munkáját, első kérdése a rendőr úrhoz
lenne, a kerékpárosok közlekedésének szabálytalansága miatt sok a probléma szerinte.
Dávid Lajos rendőr: a kerékpárosokkal kapcsolatban sok probléma volt valóban, főleg a 71es főúton, most már elmondható, hogy kezdik megtanulni hol kell közlekedni, azonban nem
lehet őket kötelezni, hogy használják a kerékpárutat.
Horváth Lajosné: a HVG-ben olvasta, hogy Balatonudvarinak nincsen címere. A másik
problémája a posta. Az idén volt egy lakossági kezdeményezés is, hogy a postás maradjon és
Udvariba járjon ki, de nem volt sikeres. Nem lehetne valamilyen kompromisszum arra nézve,
hogy pl. négy órás posta legyen és az önkormányzat hozzájáruljon ennek a finanszírozásához?
Szabó László polgármester: van címerünk, de nincs hivatalossá téve heraldikailag. A
postával kapcsolatban sajnos valóban nagy a zűrzavar. Most 16-án nyit majd a posta és egy
hónapon keresztül lesz nyitva. Egyébként egyáltalán nem válaszolnak az önkormányzati
megkeresésekre, semmilyen problémát nem oldanak meg, az államtitkár úrnak is jelezve lett
már ez. A leveleket össze-vissza hordják, számos hivatali problémánk is fakad ebből a
helyzetből. Ez sajnos szégyen, hogy az állami posta így működik ma Magyarországon.
Poór Kinga: szeretné kérni a segítséget abban, hogy a háziorvos úr vegye le helyben a vért az
édesanyjától. 99 éves és nagy nehézséget jelent nekik Balatonfüredre a rendelőbe időnként
beszállítani és ott megoldani a vérvételt.
Kántorné Fülöp Szilvia: a tihanyi újságban olvasta, hogy megszűnik az ovibusz és erről nem
kaptak tájékoztatást.

Békefi Edina képviselő: valószínűleg nem figyeltek oda az újságcikkre, de azóta már más a
helyzet.
Szabó László polgármester: ez már megoldott probléma. Az önkormányzat gyorsan reagált
rá, sok pénzügyi forrást fog rá áldozni, így további egy évig még lesz szállítás. Az óvoda
további, igen komplex kérdéskörére pedig ősszel fognak visszatérni.
Kántorné Fülöp Szilvia: nézegette az önkormányzat pénzügyi adatait, és úgy látja, hogy a
működési költséget nem fedi be a bevétel, hogyan lesz tovább 2019-re? Ha nincs
ingatlaneladás, akkor mi lesz? Mert úgy gondolja, ha tartalékot képezünk az mindig jó.
Szabó László polgármester: szeretné tisztába tenni ezt a kérdést, azért nem volt semmi
értelme az internetes felirogatásnak, mert ott keverve lettek az adatok. A költségvetési
rendeletet nem lehet keverni a zárszámadásival. Pályázni is csak akkor tudunk, ha van rá
költségvetési soron rá tervezet, de volt olyan pályázat is, hogy csak akkor kapunk támogatást,
ha nincs tartalékunk. Az, hogy mi lesz majd a következő években azt nem tudja senki
megválaszolni előre, még azt sem látjuk, hogyan alakul az önkormányzatok helyezte, lesz-e
jövő évi választás.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: szerint nem lehet Udvarit Akalihoz hasonlítani, mert Akalinak
volt százmilliós adóssága, melyet kifizetett az állam, és Udvarinak meg nem volt adóssága.
Szabó László polgármester: a két települést nem szerencsés összehasonlítani, Udvari a 90-es
években kapott egy tőkeinjekciót egy jogvitából kifolyólag, de nálunk nincsenek civil
szervezetek. Ugyanakkora területnagyságon gazdálkodunk lényegesen nagyobb zöldfelülettel,
és mi csak 370-en vagyunk, Akali 740 lakosságszámú, ez alapján kapja az államtól a
kirendeltség fenntartásához a támogatást, jóval többet kap, mint mi és mégis a mi
fenntartásunk az olcsóbb. Hatékonyabban működünk, ha lehet ezt mondani, de ez sem
teljesen így van, ez függ a dolgozói állománytól is. Azt szeretné kérni, hogy értelmes viták
legyenek, az önkormányzat nem működő gazdasági társaság. Általánosságban elmondható,
hogy az a virtuális kép, amit a médiában hallani, annak semmi köze sincs a valósághoz. A
pályázatok célja pénzt vinni a gazdaságba, gyakorlatilag ma 50%-os intenzitás alatti
pályázatokat nem szabadna csinálni, mert csak pénzügyi ráfizetés. Nagyon nehéz pályázni,
sok a kockázata és nagyon-nagyon sok a soft költsége, a szakértők, és a járulékos
tevékenységek pl. egy útkialakításnál. Gyakorlati tapasztalatok alapján készítünk egy tervet,
amire jó esetben majd lehet pályázni. Az idei évben példaértékű költségvetése van az
önkormányzatnak. Az ottani fejlesztés, ha sikeres lesz, többszörösen fog megtérülni a
településnek. Az a kérése, hogy tájékozódjanak, és ne valótlan információkat tegyenek fel a
facebookra.
Kántorné Fülöp Szilvia: akkor legyen megfelelő az önkormányzati tájékoztatás is. Sehol
nem látta pl., hogy a strandi fejlesztés részletesen mennyibe került.
Szabó László polgármester: az újságban is írtak róla, de a testületi jegyzőkönyvek is
felkerülnek a njt-re 15 napon belül, a pályázatokról is lehet a honlapon tájékozódni. Ezen
kívül nagyon szívesen ad bármikor tájékoztatást, ha bejönnek a hivatalba, megmutatja az
anyagokat, elmondja részleteket is.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: a testületi ülések is nyilvánosak, azokra is nyugodtan be lehet
jönni.

Kántor Gyula: kérdezi, mennyibe fog kerülni a Vászolyi út felújítása?
Szabó László polgármester: pár kocsi murvába, mert csak a padka rész lesz javítva végig.
Kántorné Fülöp Szilvia: laikusként mondja el a szempontjait, fontos, hogy beszéljenek
ezekről a dolgokról.
Szabó László polgármester: rendben, beszéljenek, csak azt kéri, hogy kulturáltan. A
facebookot nagyon veszélyesnek tartja, mert csak feszültséget generál. Úgy gondolja a
fejlesztések jók a lakosságnak, mert pl. növekszik az ingatlanok értéke a településen, de
mindig vannak, akiknek nem tetszik semmi. A strandokra pl. 80-100 millió forintot tett bele
az önkormányzat az évtizedek alatt, és 500 Ft a belépődíj, és még ezt is sokallják. A strandok
fenntartása egyébként nagyon nagy munka és pénzügyileg nem kifizetődő. Reméli elég
kimerítőek voltak.
Több kérdés és hozzászólás nem lévén Szabó László polgármester a közmeghallgatást 13.40
órakor bezárta.
K.m.f.
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