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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 

(2019-2024. közötti időszakra) 

 

Bevezető 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény az 

önkormányzatok részére előírja a gazdasági program készítésének kötelezettségét. 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 

időszakra szól, jelen esetben a 2019. évi választásokat követő 2024-es önkormányzati 

választásokig terjedő, vagy azt meghaladó időszakra.  

A gazdasági program, fejlesztési terv az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 

mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 

területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 

önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 

különösen: 

 

a fejlesztési elképzeléseket, 

a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 

a településfejlesztési politika célkitűzéseit, 

az adópolitika célkitűzéseit, 

az egyes települési közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat, 

a településüzemeltetési politika célkitűzéseit, 

a szociálpolitika, családok támogatása,egészségügy kérdéseit, 

a kultúra, művészetek, sport,civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit, 

a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, 

a épített és természeti környezetvédelem körét. 

 

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja 

el, melynek jogszabály szerinti elfogadási időpontja 2020. április 24. napja lett volna, melyet 

azonban a sajnálatos módon 2020. évben bekövetkezett COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet 

írt felül. A program elfogadásának új időpontja a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap, 

azaz 2020. július 17-e lett. 

 

Gondoskodni kell arról, hogy az új ötéves önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági 

program összhangban legyen a hosszú távú településfejlesztési programmal. 

 

A gazdasági program tehát a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is 

tartalmazhat, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és 

összehangoltabbá teszik azokat. 

 

Helyzetelemzés a településről  

 

Településünk a Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re, a Tihanyi-félsziget 

szomszédságában fekszik. A település a Balatonfüredi Járáshoz tartozik, olyan nagy, 

idegenforgalmi települések szomszédságában helyezkedik el, mint Balatonfüred, Csopak, 

Tihany és Zánka.  

A gyönyörű természeti környezet, a Balaton vonzása, a környékbeli települések természeti 

értékeinek hatóköre is kiemelkedő geológiai és természeti környezetbe helyezi a települést.  
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Balatonudvari a földrajzi elhelyezkedéséből is fakadóan tipikus Balaton parti üdülő település, 

melyet a 71-es főút is átszel, jelentős átmenő forgalmat generálva különösen a nyári 

hónapokban. Előnye ennek a jó megközelíthetőség, azonban hátránya a balesetveszély 

közlekedési területeken.  

 

A település állandó lakosságszáma 2020. január 1-jei állapot szerint 389 fő állandó lakosú, 

amely a legkisebb települések közé helyezi a járásban. Azonban lévén Balaton parti 

elhelyezkedésű, az idegenforgalom szempontjából a nyári hónapokban jelentős látogatottsággal 

bír, amit nagyszámú nyaraló ingatlanainak és két színvonalas települési strandjának köszönhet. 

Így egy-egy nyári szezonban a településen előforduló népesség több ezer főre is duzzadhat.  

Ez a sajátos helyzet évek óta növekvő, sajátos helyzetet és problémákat generál a település 

működésében.  

Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások kizárólag az állandó lakosság számát 

veszik alapul, az idegenforgalmi látogatottságból fakadó többletterhek továbbra sem kerülnek 

pénzügyileg kompenzálásra a központi költségvetés által. Az idegenforgalmi adó bevétel már 

régen nem kompenzálja a megnövekedett idegenforgalom terheit.  

A nyári létszámforgalom okán megnövekedett hulladékmennyiség a közterületeken és a 

település külterületein, külterületi hulladékszállítás hiányában aggasztó méreteket ölt 

időszakosan.  

A megjelenő ügyfelek számának növekedése az önkormányzati hivatali ügyintézés 

munkaterhét is folyamatosan növeli a nyári szezon alatt.  

 

A település igen nagy kiterjedésű területen fekszik: belterülete 108.8 ha, külterülete pedig 

1771.3 Ha. Balatonudvari és Balatonakali együttes területe megközelítőleg Balatonfüred 

területével vetekszik. A hatalmas zöldfelület, útfelület, nem beszélve a külterületi 

mezőgazdasági utak számáról, mind-mind egyre nagyobb problémát jelent és egyre több 

pénzügyi forrás ráfordítását igényelné a folyamatos karbantartás érdekében. Fejlesztésre pedig 

már gondolni sem lehet ezeken a területeken saját önkormányzati forrásból.  

 

Népességszám alakulása  

 

A településen a 2020-as esztendőben 389 fő állandó lakos van regisztrálva, a lakosságszám az 

azt megelőző években is hasonló számokat mutatott, legfeljebb 1-2 %-os lefelé történő 

ingadozással, így településünket az állandó lakos szám szempontjából sajnos a hosszú évek óta 

stagnáló helyzet jellemzi ebből a szempontból.  

Balatonudvariban, mint minden üdülőfaluban az összes gazdasági és társadalmi folyamat 

alakulásában igen nagy szerepet játszanak az üdülőtulajdonosok. Az ingatlantulajdonnal 

rendelkező nyaralók, valamint a településen szállást bérelők számát minden tervezésnél 

figyelembe kell venni. A településen tartózkodó személyek számának szezonális ingadozása 

hatással van az önkormányzat kirendeltségének működésére, az önkormányzat napi szintű 

feladatellátására, működésére és az itt élők mindennapjaira egyaránt.  

 

Ingatlan állomány felépítése (2020. évi június 30-i adatok alapján):  

 

Adóalanyok száma a településen:  

 

Építményadó tekintetében: 1254 fő,  

ebből 514 db a lakás célra használt.  

Üdülőépület: 1670 db 

Kereskedelmi egység: 17 db  

Kereskedelmi szállásépület: 6 db  

Egyéb épület (nem lakás célú): 140 db 



 - 3 - 

 

Telek adó állomány alá 150 Fő tartozik, ebből 120 fő magánszemély, 30 fő vállalkozás 

tulajdona. 

 

A településen nagyon alacsony a helyi vállalkozások, egyéni és társas vállalkozások száma is. 

A Balatonudvari helyi vállalkozások, vállalkozói létszám, helyi lakosú, telephely bejelentésű: 

170 fő. Legtöbbje KATA- vállalkozó, és 1/3 része nem egész évben üzemelő tevékenységet 

folytat, hanem vállalkozását időszakosan szünetelteti. 

 

A magánszállást kiadók alakulása – elsősorban az elmúlt években hatályba lépett NAV 

jogszabályok szigorodása miatt – jelentősen csökkent. Míg a 2011-es évben 72 

magánszálláshely szolgáltató működött a településen, addig 2014-ben már csak 42.  

Komoly problémát jelent az idegenforgalmi bevételek növekedése szempontjából, hogy a 

településen nincsen szállodai férőhely, nincsenek kisebb kiadó apartman házak, amelyek a 

nagyobb látogatottságot, csoportos üdülési lehetőséget elősegítenék.  

 

Az IFA adóköteles vendégéjszakák alakulását az alábbi táblázat mutatja a magánszálláshelyek 

bevallása alapján, melyet 2020. január 31-ig vallottak be a 2019. évről a szálláskiadók. 

A magánszálláshelyek jelen állapotban 2020. június 30. állapot alapján - aktív: 37 fő, 

megszűnt, szálláshelyet visszaadta: 50 fő 

 

 2019 

Eltöltött vendég éjszaka 

belföldi személyek 

5866  

 

 

Eltöltött vendég éjszaka 

külföldi személy 

1838  

 

Összes IFA bevétel  2.696.400 Ft 

 

 

A 2019. évi adatokkal számolva – tekintettel a sajnálatos 2020. tavaszi járványügyi 

veszélyhelyzetben bevezetett jogszabályváltozásokra, sajnos a bevétel kiesés jelentős: 

3.464.550 Ft, amennyiben minimum ugyan ennyi eltöltött éjszakával számolunk.  

 

 

Települési infrastruktúra helyzete 

 

Balatonudvari infrastruktúra ellátottsága nagyon jónak mondható.  

Az elmúlt évtizedek alatt teljes mértékben kiépült a víz, a villany, a gázhálózat. A 

csatornázottság 99,9%-os szinten áll, kisebb utcákban hiányzik csupán a vezeték kiépítése. A 

telefonhálózat szintén teljesnek mondható, kábel tv hálózat működik a településen, 

mobilhálózat is rendelkezésre áll. A szilárd hulladék kezelése a Balatonfüredi Probio Zrt. 

szállítása keretében a belterületen teljes mértékben biztosított.  

 

Folyamatos feladat a jövőre nézve is az utak, járdák állapotának karbantartása. Rendszeresen 

sikerült a korábbi években önkormányzati feladatellátást szolgáló belterületi út, híd, járda 

fejlesztésekre pályázni, mely pályázatok folyamatosan lehetővé tették a legrosszabb állapotú 

települési közutak felújítását pl. Kerkápoly utca, Nyárfa sor stb.  

Az utak, járdák felújítására a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló költségvetési 

forráson kívül a pályázatok kínálnak lehetőséget, önkormányzati többletforrás erre a célra nem 
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áll rendelkezésre. Az utak, járdák állapota köszönhetően a folyamatos pályázatoknak egyre 

szebb képet mutat, kevés az igazán használhatatlan ebből a szempontból, inkább az időszakos 

karbantartási feladatokra van szükség, mely a fizikai dolgozók munkavégzésével megoldható. 

Szintén az önkormányzati dolgozók végzik időszakosan az árkok csapadékvíz elvezetők 

tisztítását is, esetenként külsős szakmai vállalkozói segítséggel.  

A külterületi utak állapota jelenti inkább a hosszabb távon is egyre nagyobb problémát.  A 

külterületen is sikerült az elmúlt időszakokban kisebb-nagyobb felújításokat elvégezni, ezek 

folytatása szintén komoly költségvetési forrást igényelne, mely nem áll rendelkezésre. 

Pályázati forrás lenne szükséges, vagy külterületi lakossági összefogás a leginkább rossz 

állapotú szakaszok felújítására.  

 

A településen komplett csapadékvíz rendszer kiépítésére is igen nagy szükség lenne, amit a 

2014. év őszén bekövetkezett nagy esőzések okozta belvíz helyzet is mutatott, sőt számos 

problémát előrevetített a kérdésben a jövőt illetően. A kisebb szakaszokon kiépült vízelvezető 

árok rendszer folyamatos karbantartására évente önkormányzati dolgozók (korábban  

közmunkások) bevonásával van lehetőség.  

 

Az ivóvízhálózat fejlesztése elsősorban a régi eternites csővezeték cseréjét igényelné több utca 

szakaszon is, azonban ennek pénzügyi forrása nem biztosított a költségvetésben. Állami 

feladatfinanszírozási támogatás nem elegendő a célra, többletforrás pedig nem áll 

rendelkezésre. Ez a feladat hosszú távon – az esetlegesen jelentkező csőtörési problémák miatt 

– megoldást fog igényelni.  

 

Hosszú távon a 2001-es évtől kiépített szennyvíz csatornarendszer avulása hozhat még olyan 

problémákat, amelyek külső pénzügyi forrás bevonása nélkül igen komoly veszélybe 

sodorhatják pénzügyi szempontból az önkormányzatot. Mutatja ennek előszelét már az évek 

óta csökkenő eszközhasználati díj felhasználására a DRV Zrt. által kimutatott karbantartási, 

felújítási feladatok – gördülő tervezés – nagyságrendje. A hosszú távú gördülő fejlesztési 

tervek előírják a feladatokat, a pénzügyi forrás hozzárendelése egyedül az önkormányzat 

részéről nem lesz biztosítható. A probléma megoldására módot jelenthet a megépült települési 

csatorna hálózat állami tulajdonba történő átadása, mivel jelenleg az állam és az önkormányzat 

együttesen felelős e hálózati rendszer működtetéséért. Állami tulajdonba történő átadás esetén 

az önkormányzat mentesülhetne a jövőben bekövetkező csatornakárosodások, hibák 

kijavításának – feltehetően évről évre egyre növekvő - költségterheitől.  

 

A településen a közvilágítás kiépítése megfelelően megoldott, kisebb szakaszokon történtek 

karbantartások, felújítások az évek alatt. Karbantartási szerződés a szolgáltatóval folyamatosan 

biztosítja az időszakos helyreállításokat, javításokat. A közvilágítás komplex fejlesztésére – 

esetleg napelemes kiváltására - hosszú távon érdemes lesz majd elgondolkodni, amint ilyen 

irányú pályázat, vagy költségvetési támogatás biztosításra kerül.  

 

 

Önkormányzati intézményrendszer 

 

Kistelepülésként önkormányzatunknak önálló költségvetési intézményei nincsenek.  

A település működtetését önkormányzatunk a kirendeltségi köztisztviselőkkel, a saját 

foglalkoztatásában álló állandó fizikai dolgozói létszámmal, korábban időszakosan 

közfoglalkoztatottak bevonásával, valamint időszakosan felvett (főként nyári) 

munkavállalókkal oldja meg.  

Az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-testület, a kirendeltség, az önkormányzat 

által foglalkoztatottak feladatellátása útján, valamint társulási megállapodás alapján és 

gazdálkodó szervezetekkel és vállalkozókkal kötött feladat ellátási szerződés alapján oldja meg.  
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A jogszabály szerint az önkormányzatot terhelő kötelező feladatok ellátása mellett településünk 

önként vállalt feladatként két települési strand üzemeltetését végzi immár hosszú évtizedek óta.  

 

A hivatali struktúrában 2013. január 1-jével bekövetkezett alapvető változás okán az 

államigazgatási-hatósági feladatokat és a helyi szintű ügyfélfogadást a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal keretében belül működő helyi kirendeltség biztosítja. Helyileg az Ady 

E. u. 16. szám alatti régi épületben.  

Található még egy önkormányzati tulajdonú épület a településen, mely helyt ad az orvosi 

rendelőnek, a posta helyiségnek, a körzeti megbízott irodának és az önkormányzati fizikai 

dolgozók munkahelyének.  

A helyi posta sajnos az elmúlt évek alatt egyre csökkenő időtartamban, kizárólag a nyári 

időszakban működött, mára már sajnos egyáltalán nem nyit ki. A postai szolgáltatást a mobil 

posta rendszer igyekszik több-kevesebb sikerrel biztosítani a településen. A postai szolgáltatás 

javítására tett önkormányzati kísérletek sikertelennek bizonyultak az elmúlt évek alatt, 

változása, látva a jelenlegi munkaerő és bérhelyzetet, valamint jogszabályi környezetet 

egyaránt, nem is igen várható e tekintetben.  

 

A településen az önkormányzati kultúrházban működik a helyi könyvtári szolgáltató helyként 

(Veszprém Megyei Eötvös Károly Könyvtár kézikönyvtára) egy kis könyvtár, mely 

felszereltségét, ellátottságát illetően maximálisan kiszolgálja a helyi igényeket.  

Ebben az épületben található a települési galéria gyűjtemény és egy kis kondi terem is, a 

színházteremmel, mely közösségi tér a nyári időszakban rendezvényeknek, kisebb 

árusításoknak és kiállításoknak is otthont ad.  

 

Az önkormányzati tulajdonú épületek kisebb karbantartása, felújítása az évek alatt 

folyamatosan megoldott volt, hosszú távon a problémát az önkormányzat régi épületének 

állapota fogja jelenteni.  

Gazdaságossági, fenntarthatósági szempontból célszerű terv volt a kultúrház épületének olyan 

célú bővítése, mely egy komplett közösségi térként magában foglalhatta volna az 

önkormányzati kirendeltség funkcióját is annak tetőterében. A régi önkormányzati hivatali 

épület állapota mára már életveszélyesnek mondható, felújítása csak nagyon gazdaságtalanul, 

több tíz milliós költségráfordítással lenne megoldható. Testületi támogatást ezen elképzelés a 

2019-es választások óta nem kapott.  

A kultúrház földszintjének teljes körű felújítását a sikeres Magyar Falu Program remélhetőleg 

biztosítani fogja 2020. évtől, ez nem oldja meg gazdaságosan hosszú távra a fenti problémát.  

 

A régi hivatali épület szomszédságában áll még egy mini óvodának épült kisebb ingatlan, 

melynek állaga jónak mondható, kihasználtsága a fűtés hiányosságai miatt rossz. Érdemleges 

települési funkcióval mára már nem bír. 

 

Önkormányzati tulajdonban található még egy szolgáltató házként funkcionáló lakóház 

ingatlan a település központjában a Levendula utcában. Fodrász, kozmetikus és masszázs 

működik benne, azonban jelentős bevételt szintén nem hoz, de annak érdekében, hogy ilyen 

szolgáltatás legyen a településen alacsony gazdaságosságú működtetése mellett döntött 

korábban az önkormányzat. Ennek fenntartása várhatóan nem változik.  

 

A település korábban élő, testvér települési kapcsolata a szlovákiai Virt településsel a 

szlovákiai választásokat követően egyelőre sajnos nem került felélesztésre.   
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Gazdasági kilátások Balatonudvariban  

 

A 2008-ban kezdődő gazdasági válság, valamint az előző kormányok vidékellenes politikája 

következtében az önkormányzatok nagy többsége nehéz gazdasági helyzetbe került. 

Balatonudvari a turisztikai bevételek, valamint korábbi tartalékainak elkezdett felélésével 

túlélte ezt a válságot. A rossz gazdasági környezet következtében viszont a beszedett helyi 

adók összege jelentősen nem emelkedik. Az ország javuló gazdasági helyzetével ellentétesen  

az állami költségvetési normatívák (működési támogatások) évről-évre változatlanul egyre 

jobban csökkennek és a megnövekedett költségterhek tekintetében nem reálisak.   

A megváltozott gazdasági és finanszírozási környezetben ismételten elkerülhetetlen, hogy az 

önkormányzat képviselő-testülete új alapokra helyezze a település rövid és hosszú távú 

fejlődésének irányvonalát. Ez a komoly feladat az újonnan megválasztott képviselő-testületre 

hárul.  

Azonban a helyzetet változatlanul súlyosbítja a 2020. tavaszán váratlanul megjelent COVID-19 

járványügyi veszélyhelyzet következtében beállt gazdasági helyzet. Ennek önkormányzatot 

érintő következményei folyamatosan kerülnek felszínre, ám az valószínűsíthető, hogy az 

önkormányzat költségvetési helyzetét a 2008-as szintre veti vissza.  

 

Összefoglalva: mire számíthatunk? Változatlanul egyre bizonytalanabb és kiszámíthatatlanabb 

gazdasági és jogszabályi környezetben történő megnehezített működésre. Csökkenő állami 

feladatfinanszírozási támogatásokra, stagnáló vagy enyhén növekvő adóbevételekre, sajnálatos 

módon egyre növekvő felhalmozódó adó hátralékos állományra (A felszámolás alá kerülő 

cégek adóhátralékainak többségét jelenti ez.), és nem utolsó sorban folyamatosan növekvő 

közterhekre, bér és járulékok, valamint a szolgáltatási árak emelkedésére.  

 

Bár a település a korábbi évek megfeszített, de kiegyensúlyozott gazdálkodásának 

következtében nem kényszerült hosszú távú adósságot keletkeztető hitelügyletek megkötésére, 

azonban így nem is részesült a korábbi években rendezett állami adósságkonszolidációban sem.  

Balatonudvari község Önkormányzatának az elmúlt ciklusban (és azt megelőzően sem) nem 

volt államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása, adósságot keletkeztető ügylete.  

A kormányzati szándék változatlanul az, hogy az önkormányzatok nem kaphatnak kormányzati 

engedély nélkül hitelfelvételi lehetőséget. Az esetlegesen év közben jelentkező likviditási 

problémák időszakos megoldását egyedül az éven belüli likviditási hitelfelvétel jelenti a 

számlavezető pénzintézettől. Ennek megigénylésére biztonsági szempontból került már sor, ám 

felvételére még egyszer sem. A 2020-as év járványügyi eseményei következtében 

megigénylésre került a likvidhitel, felvételére jelen program készítéséig nem került sor.  

 

A korábbi évek pénzügyi tartalékai szinte teljes egészében felélésre kerültek, jelentős összegű, 

nagymértékű fejlesztéseket lehetővé tevő pénztartalékkal önkormányzatunk már nem 

rendelkezik. Amennyiben nem sikerül ismételten olyan mértékű tartalékalapot képezni a 

rendelkezésre álló települési vagyon ésszerű felhasználásával, mely hosszú távon biztosítékot, 

növekedési ütemet, pályázati tartalékalapot jelenthet, úgy a település lassú, mindenre kiterjedő 

gazdasági leépülésével kell sajnos szembenézni. A kötelező működtetés biztosítása egyéb 

kiadások visszaszorítását fogja ilyen helyzetben magával hozni.  

 

A volt fövenyesi kemping 2017. évi értékesítése olyan bevételt jelentett, mely a következő 

években biztosította a település túlélését, a pályázati és fejlesztési önerők meglétét.  Valamint 

az értékesítés egy olyan jövőkép okán is volt célszerű, mely hosszú távon egy nyaraló lakópark 

kiépülésével, az azt jelentő adóbevételek megjelenésével jelentős mértékben növelte volna meg 

az önkormányzat bevételi oldalát.  
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Mindehhez változatlanul hozzá kell tenni azt is, hogy ahogy azt már a 2012. év végén 

megszületett, 2013. január 1-jével létrehozott közös hivatali struktúra felállítása is mutatja, 

valamint a közigazgatás kormányzati átalakításának tervezett lépései is mutatják, a jövőben is 

minden bizonnyal hatással lesznek a település gazdaságára azok a kormány által tervezett, de 

mind idáig nyilvánosságra nem hozott önkormányzati szektort érintő változások, melyeknek a 

településre gyakorolt hatását előre nem tudjuk modellezni. 

 

Gazdálkodási sikerként könyvelhető el, hogy önkormányzatunk az elmúlt ciklusban és a 

megelőzőben is a nehézségek ellenére is pénzügyileg stabilan tudta működtetni a települést és 

látta el kötelező és önként vállalt feladatait. Az alábbi számadatok is mutatják az 

eredményeket:  

 

Az önkormányzati vagyon állomány könyvelési értéke 2014. évben 1.510.429 Ft volt, 2019. 

zárszámadás szerint pedig 1.626.408 Ft nettó összeget tett ki.  

 

Az önkormányzat záró pénzkészlete 2014. december 31-én: 40.118 eFt. 

2020. január 1-jén 95 096 586Ft volt, mely a 2019. évben elnyert pályázatoknak volt 

elsősorban köszönhető.  

 

A települési önkormányzat költségvetési módosított előirányzatának alakulása:  

2012. évben: 231.172 eFt 

2013. évben: 185.539 eFt 

2014. évben: 188.038 eFt 

2015. évben: 232.275 eFt 

2017. évben:  231.820 eFt  

2018. évben: 260.885 e Ft 

2019. évben: 272.396 e Ft  

 

 

Településfejlesztési politika 

 

Településünk önkormányzatának alapvető célkitűzése, hogy olyan településfejlesztési politikát 

folytasson, amely az önkormányzati vagyon csökkentését csak úgy teszi lehetővé, hogy az évek 

alatt kihasználatlan, jövedelmet nem termelő, sőt kiadásokat generáló olyan passzív vagyon 

kerüljön értékesítésre, melyből származó bevétel hosszú távon értéket, jövedelmet, bevételt 

termelő másik beruházással fejlesztéssel váltható fel.  

Csak olyan fejlesztéseket vállaljon fel a képviselő-testület, amely nem haladja meg a település 

erejét. A hosszú távú eladósodás nem lehet cél, meg kell őrizni a stabil, lehetőség szerint minél 

kiegyensúlyozottabb költségvetési működést. Folyamatos cél kell, legyen változatlanul egy 

stabil tartalékalap képzése, mely akár a pályázatok önerejének finanszírozását biztosíthatná.  

 

A településfejlesztés nyilvánossága 

 

Fontos feladata a települési önkormányzatnak, hogy a tervezett fejlesztési elméleti 

elképzeléseket folyamatosan kommunikálja a lakosság irányába, mivel akkor tudja meg a 

visszaigazolásokból, hogy melyek azok a tervek, amelyek valóban nagy népszerűségnek 

örvendenek a településünkön.  

Ezt a célt szolgálja a települési honlapon és a helyi tájékoztató lapban történő folyamatos 

publikálása az önkormányzati elképzeléseknek, folyamatban lévő fejlesztéseknek. Az éves 

közmeghallgatási fórum szintén jó eszmecsere színpad lehet e célból.  
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Az elmúlt évek során a pályázati források is igen átalakuló képet mutatattak, egyre kisebb 

lehetőség jut a kistelepüléseknek igazán jelentős pályázati források elnyerésére.  

Sikeres önkormányzati pályázatok voltak 2010-es évtől, melynek eredményeképpen megújult a 

Fő tér és a Halkeltető épülete, valamint ennek környezete. 2014-ben strandi fejlesztésre 

pályázott önkormányzatunk sikeresen, melynek következtében 2015-ben megújulhatott 

mindkét strandunk. 2015-ben vis maior támogatással részlegesen felújításra kerül a Nyárfa sor 

útfelülete és árok rendszere is. Kisebb mértékű felújításra került sor a települési kultúrházat 

illetően, ahol festésre és nyílászárók részleges mértékű cseréjére került sor. EFOP konzorciumi 

pályázattal 2018-19-ben rendezvényeinkhez sikerült támogatási forrást bevonni.  

Jelentős számú pályázat megvalósítására kerül sor a 2020-as év során is: Paál László és 

Margaréta utcák aszfalt felújítása, a Vászolyi út aszfalt felújítása, még hiányzó 

szennyvízcsatorna szakasz kiépítése a Gesztenye soron, a kultúrház teljes körű földszinti 

felújítása, Kisfaludy2030 strand fejlesztési projektek mindkét strand vonatkozásában, orvosi 

eszközfejlesztés és falubusz beszerzése.  

Amit meg lehet tenni sikeres pályázatok érdekében, azt mindenképpen célszerű megtenni, 

hiszen fejleszteni való mindig akad a településen.  

Ám azt is látni kell, hogy a pályázatok nem jelentenek univerzális megoldásokat, nem mindig 

arra írnak ki pályázatot, amire éppen szükség lenne a település céljainak elérése érdekében. A 

források is szűkösek, a jelentős összegű önerőt igénylő pályázatokat önkormányzatunk nem 

tudja pénzügyileg finanszírozni. Azok a pályázatok a legcélravezetőbbel, melyek minimálisan 

85%-os támogatási forrást biztosítanak, ennek önereje még költségvetésileg kezelhető.  

Nagyon sikeresek a Magyar Falu Program pályázatai, melyek közül sajnos elutasításra is sor 

került (ravatalozó témában), mivel nem mindegyik benyújtott kérelem kaphat kormányzati 

támogatást. Ennek keretében újulhat meg a települési kultúrház, nyertük meg a falubuszt és az 

orvosi rendelő eszközfelújítását. 2020-tól folytatódik ez a program is, ismételten figyelmet kell 

fordítani a célszerű pályázatokra. Arra kell pályázni, amire igény van és összefügg a települési 

érdekekkel.  

 

A volt fövenyesi kemping keleti feléből kiszabályozásra került területen 8-9 db új építési telek 

alakult ki, melyek további bővítését szolgálja a szomszédos 726. hrsz-ú ingatlan megvásárlása. 

Ez a fejlesztés hosszú távon lakosságszám növelő tényező lehet, ám a telkek önkormányzati 

közművesítése komoly előkészületeket és odafigyelést igényel a jelentős költségvonzata és 

időigényes lebonyolítása okán egyaránt. Így a telkek kialakításánál megfontolást igényel majd 

az önkormányzat részéről annak értékesítése előtt az út és közművek kiépítésének és anyagi 

forrásának kérdése.   

 

 

 

 

Önkormányzati fejlesztési elképzelések 

 

Balatonudvari tekintetében ma is a meghatározó bevételi forrást mind a lakosságnak, mind 

pedig az önkormányzat számára az idegenforgalom jelenti. Ezt a tényt mindenképpen 

figyelembe kell venni, amikor meghatározzuk a település öt éves fejlesztési irányát. Meg kell 

jegyezni, hogy az idegenforgalom alakulása, így az abból származó bevétel sem kalkulálható 

biztonsággal teljes mértékben előre, nagymértékben időjárás és társadalmi, gazdasági 

viszonyok függvénye. Kihatással van a Balatoni turizmus alakulására nemcsak az ország, 

hanem az európai térség gazdasági és biztonságpolitikai helyzete egyaránt. Sajnos erre példát 

mutat a 2020-as év tavaszán jelentkezett COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet, melynek 

következményei az idegenforgalomra jelen terv készítésének idején még nem láthatóak. Ez is 

rányomja a bélyegét az önkormányzati gazdálkodás azon szeletére, mely ebből vár bevételt – 

pl. a települési strandok működtetése, szezonális vállalkozások bevételei.  
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Sajnos továbbra sem láthatóak a településen, olyan kezdeményezések, amelyek érintenék a 

mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket, viszont véleményünk szerint azokban a mezőgazdasági 

tevékenységekben lehet csupán jövedelemtermelő lehetőség, amelyek kapcsolódnak a 

turizmushoz (bortermelés, szőlőművelés). 

 

Folyamatban lévő önkormányzati beruházások 2020. évben:  

- A Paál László és a Margaréta utcák aszfalt felújítás megvalósítása és pályázati 

elszámolása év végéig.   

- A Vászolyi út felújítását érintő zártkerti program megvalósítása és elszámolása 

ebben az évben.  

- A két települési strandi fejlesztés Kisfaludy2030 pályázatának megvalósítása és 

elszámolása az év végéig.  

- A települési kultúrház Magyar Falu Programjában elnyert támogatás megvalósítása 

és elszámolása az év végéig.  

- A falugondnoki szolgálat felállítása és működtetésének elindítása ebben az évben, 

az elnyert falubusz támogatásának elszámolása.   

- A Gesztenye sori hiányzó csatorna szakasz megvalósítása és elszámolása a jövő 

évben.  

- Orvosi eszköz fejlesztés pályázata. 

 

Hosszabb távon a település fejlődésének biztosítását jelentő beruházások lehetnek az alábbiak 

(a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet): 

 

- A horgászház közösségi tér alatt lévő csónakkikötő fejlesztése.  

- A rendezési tervben szereplő parti sétány és tanösvény megvalósítása.   

- A települési temetői ravatalozó megépítése és a védett szív alakú sírkövek temető 

részen lévő sírkövek rekonstrukciója, restaurálása, turisztikai bemutatóhely 

kialakítása. A 2019-es évben elutasított Magyar Falu Program temető fejlesztési 

pályázat sajnos ismételten megakasztotta a folyamatot, változatlanul pályázati forrás 

bevonását kell figyelemmel kísérni.  

- Komplex települési csapadékvíz elvezetési rendszer megterveztetése és 

kivitelezése. A hatályos vízkárelhárítási terv ennek alapját képezheti, mint 

irányvonal.  

- A meglévő belterületi úthálózat, a kerékpárút hálózat és járdahálózat felújítása, 

szükség szerinti fejlesztése, bővítése.  

- A települési kultúrház átalakítása komplex szolgáltató központtá, melyben helyet 

kaphatna a kulturális közösségi tér, a könyvtár, egy információs számítástechnikai 

portál a konditeremmel együtt. Ennek az épületnek az energetikai fejlesztése is 

hosszú távon a költséghatékonyságot segítené elő.  

- A települési strandok fejlesztése állandó, folyamatos feladatot jelent, a működés 

színvonalának folyamatos emelése a cél a kiszolgáló létesítményeket illetően, 

valamint a strandi terület gondozását, karbantartását és fejlesztését illetően egyaránt. 

- A kemping területéből kiszabályozásra került építési telkek kialakítása és 

értékesítése lakosságszám növekedést és helyi adóbevétel növekedést jelenthet.   

 

A fenti tételek forrásigényére való tekintettel bármilyen további fejlesztési elképzelések 

megvalósítása csak pályázati források felhasználásával tervezhető. 

 

Mi biztosít forrást a fejlesztésekre: 

1. Takarékos gazdálkodás. 

2. Önkormányzati passzív vagyon hasznosítása. 
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2. Pályázati pénzek felhasználása. 

 

 

Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság 

 

A közmunka programok (Probios és Vízügyi) az előző ciklus alatt jelentősebb megoldást 

hoztak a munkanélküliek helyzetének rendezésére. Az elmúlt évek során azonban már nem volt 

jellemző a közmunkaprogram igénybe vétele. Korábbi években működött még a kulturális 

közfoglalkoztatási program is, melynek keretében 1 fő foglalkoztatása történt meg, szinte 

folyamatosan. Így a települési könyvtár üzemeltetése és az éves települési rendezvények 

kisegítő tevékenységei, valamint a kirendeltségi háttér irodai feladatainak ellátásában nagy 

segítséget kapunk a kulturális közfoglalkoztatott munkavégzése által.   

 

Járadék típusú ellátásokban viszonylag kis létszámú lakos részesül, a feladatok Balatonfüredi 

Járáshoz kerülése kapcsán jelenleg pontos adatok erről már nem állnak rendelkezésre.  

A munkanélküliségi és/ vagy ellátatlansági arány mindenképpen az országos átlag alatt van, 

évek óta igen alacsony számú, 1-4 fő körül mozog. 

 

Az önkormányzat munkahely teremtő beruházást nem tervez, ilyen feladatra egy ilyen 

kistelepülés nem tud vállalkozni. A település turisztikai jellege miatt nem volna szerencsés 

ipari létesítményt sem idetelepíteni. Viszont célszerű maximálisan támogatni a helyi és nem 

helyi vállalkozások, településünk profiljába beleillő, munkahely teremtő törekvéseit. Az elmúlt 

évek tapasztalatai sajnos ilyen irányú magántörekvéseket sem igazoltak.  

A környékbeli településeken is kevés a munkahely, az idegenforgalmi jellegből adódó 

szezonalitás rányomja a bélyegét a folyamatos elhelyezkedési esélyekre, a nyári hónapokban 

szinte kivétel nélkül megoldható a munkavállalás, viszont az év többi időszakában 

munkanélküliséget hoz magával az érintettek számára. Változatlanul elmondható a fiatalok 

elvándorlása a településről az ország más részeibe, és külföldre egyaránt.  

 

Balatonudvari meghatározó munkaadója az önkormányzat, sajnos egyéb számottevő 

dolgozói létszámot foglalkoztató helyi vállalkozás nincs is a településen.  

Az önkormányzat 11 fős átlagos statisztikai állománnyal tervezett 2020-ban. 

Az önkormányzat jelenleg 14 dolgozónak ad munkát.  

 

 

Településüzemeltetési politika célkitűzései 

 

Balatonudvari képviselő-testületének szilárd elképzelése, hogy a település üzemeltetését saját 

alkalmazásában álló munkavállalókkal oldja meg mindaddig, amíg erre elegendő anyagi 

forrása van. Jelenleg a faluüzemeltetést 7 fő állandó önkormányzati alkalmazott látja el, 

továbbá a strandok működtetésére és szezonra való felkészítésére további dolgozókat 

foglalkoztatunk minden évben (6-7 főt). Turista szezonon kívül ez a foglalkoztatotti létszám  

elegendőnek bizonyul a feladatok ellátására alap szinten, viszont amikor elkezdődik tavasszal a 

felkészülés a nyárra, valamint megindul a fű folyamatos kaszálása abban a pillanatban sokkal 

több dolgozóra van szükség. A külterület karbantartására nem mindig tudunk kellő energiát 

fordítani, viszont ennek az oka nem a humán erőforrásban van, hanem sokkal inkább anyagi 

okokban keresendő. Így is évek óta folyamatos költségvetési forrást biztosítunk a leginkább 

rászoruló külterületi önkormányzati utak karbantartására, felújítására.  

Annak a lehetőségnek a komolyabb előkészítése, mely egy esetleges kiszervezéssel, gazdasági 

társasági formában történő településüzemeltetéssel oldaná meg a fenti feladatokat, nem tűnik 

reális megoldásnak. Magának a szervezetrendszernek a felépítése ugyanis olyan 

költségvonzatot generálna, mely nem érné meg a működtetését. Egy településnek ezt 
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önmagában felvállalnia nem szabad, ilyen irányú elgondolásokat csak térségi, több település 

összefogásával érdemes még gondolati szinten is boncolgatni.  

 

 

A települési adópolitika célkitűzései 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi adózást úgy kívánja kialakítani, hogy a 

lehetőségekhez képest igazságos közteherviselés elvének megtartása mellett, kiszámítható 

bevételt jelentsen hosszútávon a településnek. Ez a múltbeli cél nem változott meg a jövőt 

illetően ma sem.   

A település életében az 1991-es évtől folyamatosan bevezetésre kerülő helyi adók biztos 

alapokat nyújtottak az éves önkormányzati gazdálkodásokhoz. A jól kiépített hivatali 

adóhatósági-ügyintézői struktúra és munkavégzés következtében a lakosság adózói fegyelme 

szintén jó mértékűnek mondható. Az adóhátralékos állomány éves szintű kisebb mértékű 

növekedése azonban az országos gazdasági és társadalmi helyzetnek tudható be (pl. egyre több 

cég megszűnése, felszámolása jelent behajthatatlan adóhátralék keletkezést).  

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a településen bevezetett helyi adók fajta és mérték tekintetében 

is beváltak az évek alatt, az önkormányzat mindig maximális mértékben igyekezett tekintetbe 

venni a még elviselhető adómértékek megállapítását. Így az adók mértékének emelése nem 

kifejezett cél a jelenlegi álláspont szerint sem.  

Vitathatatlan viszont az a 2014. évben megjelent kormányzati törekvés is, mely megteremtette 

a jogi lehetőségét olyan új helyi települési adófajta bevezetésének, mely más jogszabállyal nem 

ellentétes. Ennek kérdésköre még országosan ugyan vegyes és változó képet mutat, de már 

jelentkeznek azok a lehetőségek, melyeket egyes önkormányzatok új adónemként „bevetve” 

igyekeznek többletforrást generálni működésük segítésére.  

Balatonudvariban új adónem bevezetése változatlanul nem tervezett, azonban figyelembe véve 

az említett kormányzati szándék hátterét – mely szerint az önkormányzatok a helyi 

adóbevételeikből finanszírozzák a működésük jó részét a jövőben –, nem elképzelhetetlen egy 

települési sajátosságnak megfelelő, valóban ésszerű, és hosszú távon is megfelelő mértékű 

bevételt biztosító új települési adófajta bevezetése. Ám hangsúlyozva, hogy csak indokolt és 

szükséges esetben tervezzen ilyennel az önkormányzat. 

 

 

Az egyes települési adónemek bevételeinek alakulását a következő táblázatok szemléltetik: 

 

Adónem 2019 2020 

Iparűzési adó 10.537.549 10.800.000 

Idegenforgalmi adó 2.659.375 0 

Építményadó 38.680.970 42.000.000 

Telek adó 4.493.419 6.259.757 

Gépjármű adó 2.984.776 0 

Talajterhelés 628.680 885.480 

Pótlék 527.585 700.000 

Összesen 60.512.354 60.645.237 

 

 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 

 

Az egyik meghatározó közszolgáltatás településünkön az önkormányzati hivatali 

kirendeltség működése által biztosított lakossági kiszolgálás.  

Ezen a területen a 2013. január 1-jével létrehozott Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

alapvető változásokat hozott. Az addig önálló Polgármesteri Hivatal megszűnt, mivel a 
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kormányzati szándék jogszabályi erővel tiltotta meg a 2000 fő állandó lakos számú települések 

esetében az önálló polgármesteri hivatal további működtetését. Sajnos semmilyen kivétel 

lehetőséget nem biztosítva, nem figyelembe véve pl. a település életében kiemelkedő 

idegenforgalmi jellegből fakadó többletfeladatokat sem.  

Mivel azonban üdülőtelepülésként a települési működtetési feladatok olyan volumenűek, 

amelyek helyi ügyintézési lehetőség nélkül, kimondhatjuk nyugodtan, működésképtelenné 

tennék a falut, így a képviselő-testület ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyfélfogadás helyi 

kirendeltség működtetésével továbbra is megmaradjon.  Szükséges ez a lakosság helyi szintű 

kiszolgálása és a nagyszámú önkormányzati feladat helyben történő intézése érdekében 

egyaránt. 2013 óta az önkormányzat folyamatosan finanszírozni tudta a hivatali kirendeltség 

működésének költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit. Ez a döntés jónak bizonyult, a 

kirendeltség fenntartása a jövőt illetően továbbra is javasolt.  

A növekvő nehézségeket – főként a korábbi kollégák nyugdíjazását követően - a kirendeltség 

működése szempontjából a köztisztviselői szakember hiány jelenti elsősorban. Ez a helyzet 

2015-ös évektől egyre súlyosabb problémát jelent. A megfelelő szakemberek hiánya, a 

kollégák sűrű váltása, jelentősen megnehezíti a hatékony, hozzáértő, felelős hivatali munka 

nagy fontosságú biztosítását, mely rányomhatja bélyegét az önkormányzat színvonalas 

működésére is.  

A 2020-as évben jegyzőváltás is történt a közös hivatal vonatkozásában, az új vezető személye 

természetesen kihatással van az érintett önkormányzatok működésére is, bízva benne, hogy  

még hatékonyabb hivatali ügyintézés működtetésére kerül majd sor.  

 

Mint ahogyan a bevezetőben már jeleztük, a jövőt illető közigazgatás átszervezési kormányzati 

intézkedések jelenleg sem ismeretesek. Az előző ciklusprogram megalkotása is jelezte már a 

kis önkormányzatok teljes háttérbe szorításának megindulását, mely folyamat jelenleg is 

látható. Az állami költségvetési források változatlanul csökkenő tendenciát mutatnak. Az új 

feladatfinanszírozás rendszere, a kötelező ASP informatikai rendszerekhez történő egységes  

csatlakozás, a Kincstári könyvelési rendszer lehetőségének előzetes felmérése mind az 

önkormányzati működés visszaszorításának irányába mutat. Ami egy ilyen létszámában kis 

település, mint Balatonudvari esetében - feladatai mértékét tekintve jelentős idegenforgalmi 

hely szempontjából is - katasztrofális következményekkel járhat egy olyan irányú átszervezés, 

mely esetlegesen megszünteti a helyi önkormányzat működését (gondoljunk csak pl. a strandok 

működtetésére). 

 

A közszolgáltatások terén a kulturális szolgáltatások fejlesztése az előző ciklusok alatt 

megfelelő módon beteljesítették a feladatukat.  

Mivel településünk üdülőfalú, jogos igényként jelentkezik a vendégek és nyaralósok részéről, 

hogy szeretnének több kulturális szolgáltatást kapni. Ennek érdekében a hagyományos éves 

települési rendezvények a nyári időszakokban még nagyobb, jelentősebb eseményekkel 

kibővülve szolgálják az idelátogatók, itt nyaralók kultúra irányi igényének kielégítését immár 

hosszú évek óta. A kialakult programok a települési lakossági igényeket kiszolgálják, örömmel 

veszik a lakosok az éves programokat, hagyományos főzőversenyeket, a nyaralósoknak a nyári 

szezon alatti kulturális lehetőségek biztosítása is minden évben az anyagi lehetőségekhez 

mérten megfelelő színvonalon biztosított. A települési programokra évek óta jelentős 

költségvetési tételt, több mint évi 6-10 millió forintot fordít az önkormányzat, mely forrásnak 

pályázati úton történő növelésére sajnos az utóbbi években csak kisebb sikerek mutatkoztak. Pl. 

sikeres konzorciumi EFOP program Tihany vezetésével támogatta a helyi rendezvényeket. 

Nagyobb pályázati kiírások a témában nem voltak elérhetőek, közművelődési pályázataink 

kisebb forrásokat tudtak csak bevonni. A kulturális programokon belül igyekszünk a 

gyermekek részére is tartalmas programokat, nyári könyvtári és strandi kézműves 

foglalkozásokat szervezni. Játszóházi animátori programjaink is népszerűek változatlanul.  



 - 13 - 

A kulturális programsorozat fenntartása a jövőt illetően is költségvetés függő, és továbbra sem 

szabad feladni a pályázati lehetőségek keresését ebben a tárgykörben sem.  

A kulturális programok tekintetében azonban látni kell azt is, hogy a környező kistelepülések 

így Udvari sem képes versenyezni Balatonfüred és Tihany programkínálatával. A programok 

további bővítése, mértéktelen versengés a környékbeli településekkel ebben a vonatkozásban a 

pénzügyi források hiányában sem lesz biztosítható a jövőben. Kistelepülési szintre beállva, a 

lehetőségek függvényében mérlegelve kell a rendezvényeket biztosítani egész évben.   

Az évek óta kialakult Udvari Forgatag rendezvényeit továbbra is biztosítani szeretnénk a 

települési lakosok és nyaralók számára. Az az elképzelés, hogy a környező települések 

hangolják össze kulturális programjaikat, sajnos folyamatosan hamvába dől, pedig 

költségmegtakarításokat jelenthetnek az önkormányzatoknak egy összehangoltabb 

programszervezet kialakításával.   

 

A lakossági víz, csatorna, villany, gáz, telefon, kábel-tv szolgáltatások kiépítettsége szinte 

teljes mértékű a településen. Ezek fejlesztése az elmúlt évtizedek alatt sikeresen megoldott lett.  

A kábel-tv, telefon, gáz, villanyhálózat fejlesztése nem önkormányzati feladat.  

A hiányzó szennyvízcsatonra szakaszok további kiépítése 2020. évben kisebb mértékű 

kormányzati támogatással folytatódik. Ezt befejezve szinte 100%-os kiépítettségűvé válik a 

csatorna a településen.  

A problémát változatlanul az ivóvíz hálózat rendszerének régi, elavult műszaki állapota jelenti. 

A nyári időszakokban számos fővezeték csőtörése jellemző hosszú évek óta. A szolgáltató 

DRV Zrt-vel a karbantartások egyeztetése folyamatos. A szükséges fejlesztések a gördülő 

tervezésbe betervezésre kerülnek, megrendelésük jelenleg még az eszközhasználati díj terhére 

biztosítva látszik. Ennek megszűnése hosszú távon azt a veszélyt rejti magában, hogy a 

települési vízhálózat meghibásodása jelentős saját önkormányzati forrásból tud csak 

megvalósulni.  

Amit önkormányzatunknak biztosítania szükséges, az a közvilágítási lámpatestek folyamatos 

működtetése és karbantartása.  

 

 

A szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdései 

 

A szociális problémák, mint ahogy az egész ország területén, Balatonudvariban is egyre 

nagyobb gondot jelentenek. Nincs ugyan tudomásunk olyan családokról, akik az adósság 

csapda miatt esetleg el fogják veszíteni lakhelyüket, ahogy változik a moratórium. Ha vannak 

is ilyen családok, azokon az önkormányzat sajnos semmilyen szociális intézkedéssel nem tud 

hathatósan segíteni. Az a központi elképzelés, hogy az önkormányzatok vegyék meg az 

eladósodott és fizetésképtelen családok lakó ingatlanjait, majd azt minimális bérleti díj fejében 

biztosítsák a családoknak, mindaddig, amíg nem rendelnek mellé megfelelő központi 

forrásokat, sajnos nem bizonyulnak járható útnak.  

 

A településen alkalmazott szociális gondoskodások néhány formáját és az ilyen címen elköltött 

összegeket láthatjuk a következő táblázatban. 

 

 2017 2018 2019 

    

Települési támogatás 360.000 950.000 600.000 

Temetési támogatás 150.000 150.000 100.000 

    

Születési támogatás 100.000 50.000 150.000 

    

Szociális étkeztetés 93.000 134.320 271.000 
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Bérlet támogatás 152.000 144.100 116.000 

Beiskolázási támogatás 666.000 625.000 546.000 

 

A számadatokból is látható, hogy a település önkormányzata évente jelentős összegű  

támogatásokat biztosít a rászoruló lakosoknak.  

A települési lakosok szociális támogatása a jövőben is fontos feladata marad az 

önkormányzatnak. A terület folyton változó jogszabályi környezete megnehezíti ugyan a 

feladatellátást. Ezen a téren is látható a kormányzati szándék, mely a szociális támogatási 

rendszer átalakítását elkezdte a 2014-es évben, egyik szegmenseként teljes mértékben az 

önkormányzatokra hárítva az ilyen irányú pénzügyi kiadások biztosítását. Behatárolt 

költségvetési kerettel kalkulálva azonban a települési szociális támogatási kiadások növelése 

hosszú távon nem lesz tartható, de a tényleges rászorultakon az önkormányzat a jövőben is 

igyekezni fog segíteni.  

 

A 2020. évben megvásárolt falubusz és a falugondnoki szolgálat bevezetése még kidolgozás 

alatt van, ám reményeink szerint a lakosság megelégedésére, az életminőség javítására, a 

környékbeli szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáféréshez segíti majd a helyieket a jövőben.  

 

Egészségügyi ellátás vonatkozásában Balatonudvariban a háziorvosi szolgálatot hosszú évek 

óta a meglévő, jól működő rendszer biztosítja: a szomszédos Balatonakali településen élő 

vállalkozó háziorvos (és gyermekorvos) látja el. A hét három napján van rendelése a faluban, 

szabadsága esetén gondoskodik saját helyettesítéséről. Az önkormányzat jól felszerelt rendelőt 

biztosít az orvosi munka ellátásához, gondoskodik annak takarításról, fűtésről. A hétvégi és az 

éjszakai ügyeletet a balatonfüredi szakorvosi rendelőintézet látja el a kistérségi társulás keretein 

belül. A betegek szakorvosi ellátását szintén a balatonfüredi intézet látja el. Korházi ellátást 

igénylő esetekben a veszprémi megyei korház az illetékes. A fogorvosi ellátás Balatonakaliban 

és Balatonfüreden vehető igénybe a helyi lakosok számára. A kistérségi társulás keretein belül 

működik a házi segítséghívó rendszer a rászorulók körében, melyhez az önkormányzat 

anyagilag is hozzájárul, továbbá beteglátogató szolgáltatás is működik. A kismamák és a 

kisgyermekek gondozását a körzeti védőnői szolgálat látja el, a háziorvos segítsége és szakmai 

felügyelete mellett. Külön védőnői helység található az orvosi rendelőben.  

A településen a háziorvos rendelési idejében kézi gyógyszertár működik, emellett 

Balatonakaliban és Balatonfüreden minden nap nyitva tartó gyógyszertárak működnek. A 

háziorvos működteti a helyi fiziooterápiás ellátást is.  

 

A települési szociális intézményi ellátottság a helyi igényeket biztosítja. Fejlesztési cél ilyen 

irányba nem tervezett, a működő intézmény fenntartása, mint jövőbeli feladat változatlanul 

megmarad. A 2020. évben Magyar Falu Programban elnyert orvosi eszköz támogatás pályázata 

a régóta esedékes eszközellátás magas színvonalra helyezését fogja biztosítani.  

 

 

Az önkormányzat tagja a Balatonfüredi Többcélú Társulásnak, melynek keretében belül az 

alábbi ellátásokat, azokhoz való hozzáférés lehetőségét biztosítja a települési lakosok számára:  

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 39. §-

ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás.  

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

a) a 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás  

b) a 64.§-ában meghatározott családsegítés  

c)  a 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

d) a 65/F. §-ában meghatározott időskorúak nappali ellátása  

e) valamint fogyatékosok nappali ellátása. 
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-Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 83., 93. és 152. §-ában meghatározott,  

egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése. 

A társulás látja el továbbá az önkormányzati belső ellenőrzési feladatokat is. 

 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében belül működő gyermekjóléti 

szolgálat heti egyszeri ügyfélfogadási lehetőséget biztosít, helyben ügyintéző kiküldésével, az 

arra rászoruló családoknak, időseknek.  

A társulásban való aktív részvétel továbbra is önkormányzati cél, az ehhez szükséges pénzügyi 

támogatást minden évben biztosítani szükséges az önkormányzati költségvetésben.  

 

 

Egészséges életmód, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kultúra, kisebbségek  

 

A települési sportélet sajnálatos módon az elmúlt évtizedek alatt mondhatni teljesen elsorvadt. 

A települési futball csapat megszűnését követően már csak a nyári szezon alatti strandi 

Mozdulj Balaton rendezvények jelentik a település sportéletét. Bár még környékbeli futball 

eseményeknek ritkán, de színhelyet biztosítunk az önkormányzati foci pálya területen. A 

lakosság sport iránti igénye a települési kultúrházban biztosított joga foglalkozások, 

gerinctorna foglalkozások és a szintén itt lévő kondi terem eszközbiztosításával kerül az 

önkormányzat által támogatásra.   

A nyári időszakban van lehetőség a települési strandokon a mozgás foglalkozások 

igénybevételére és a Balatont kedvelőknek az egészséges úszás lehetőségének maximális 

kihasználására. Településünk igen szép környezetben található, egyre több a kerékpáros turista, 

megjelenésükre kiemelten számítunk, a strandjainkon kerékpár megőrző működik a nyári 

nyitva tartás alatt. Lakossági kerékpáros szállás is épült az elmúlt években a településen.  

Ilyen irányú fejlesztési lehetőség magánerőből jövedelmező beruházásnak bizonyulhat 

változatlanul, önkormányzati szándék és forrás ilyen célú fejlesztésre nincsen.  

 

 

Balatonudvariban sajnos a lakossági civil aktivitás igen alacsony mértékű. Egy polgárőr 

egyesület működik, és egy önkormányzati alapítvány a Balatonudvari Közbiztonságáért 

Alapítvány. Működik még két csónakos egyesület a helyi horgászok összefogására. 

Önkormányzatunk kifejezetten nagy örömmel venné a nagyobb lakossági aktivitást, hiszen 

évek óta egyre jobban tapasztaljuk, hogy a pályázatok igénybevételét, nagyobb összegű 

támogatási ráta elérését az egyesületek az önkormányzatoknál is nagyobb sikerrel nyerik meg. 

A civil aktivitás fejlesztése segítendő, de az önkormányzat által nem kikényszeríthető. A már 

ténylegesen a település érdekében működő civil szervezetek támogatása pedig a jövőben is 

fontos önkormányzati feladat.  

 

Az egyházakkal a település alapvetően jó viszonyt tart fenn. Községünk lakosságának 

nagyobb része katolikus vallású, kisebb része református. Balatonudvariban egy katolikus és 

egy református templom van, a fövenyesi részen pedig egy igen szép kis kápolna, melyekben 

főként a nyári időszakban kulturális, komolyzenei programok is helyet kapnak. Méltán jelképei 

a templomok településünknek, nem is szólva a szív alakú híres műemléki sírköves temetőről, 

mely igen nagyszámú turista forgalmat vonz kis falunkba.  

Az elmúlt évek nagy sikere a szív alakú sírköves temető Megyei Értéktárba történt felvétele. 

Ennek az elvégzett munkának a jövőbeli támogatása önkormányzati feladat kell, hogy 

maradjon.  

A kultúra települési vonatkozásairól korábban esett szó.  

 

Balatonudvari településen nem élnek nemzetiségi és egyéb kisebbségek, így ebből fakadó 

települési feladat nem keletkezik.  
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Közbiztonság biztosítása, javítása 

 

Településünkön a közbiztonság kimondottan jónak mondható. Az esetleges problémák 

rendszerint a nyári időszakban jelentkeznek, amikor a településen tartózkodók száma 

tízszeresére is nőhet. Szerencsére településünkön a turista szezonban a rendőri jelenlét 

fokozottan biztosított. Két fő rendőr is lakik a faluban, akik a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 

kötelékében dolgoznak, munkájukkal számos esetben támogatva önkormányzatunkat és a 

közbiztonsági feladatellátást. Az önkormányzat kapcsolata nagyon jó a Balatonfüredi 

Rendőrkapitánysággal így bármely problémánk esetében tudunk számítani a gyors rendőri 

segítségre. A kapitányság komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy a nyugdíjas lakosság 

körében folyamatosan tartson felvilágosító előadásokat kollégáival. Így azok az idős lakosok, 

akik a településünkön esetleg célszemélyek lehetnek, személyesen ismerik azt a rendőrt, akit 

értesíteni kell, ha baj van. 

Az éves szinten megrendezésre kerülő közbiztonsági fórumok pedig a lakosság tájékoztatását is 

szolgálják, az érintett felek együttműködését segítik a települési közbiztonság aktuális 

feladatainak és fejlesztési lehetőségeinek, felmerülő problémáinak megoldásában. 

A közbiztonság javításának érdekében változatlanul szükség van a helyi polgárőrségre is, 

amely egyesületi formában működik. A települési polgárőrség hosszú évek óta kiemelten jó 

szervezet, folyamatos a kapcsolattartás és kiváló együttműködés a Füredi 

Rendőrkapitánysággal. Az önkormányzati közbiztonság alapítvány pénzügyi forrásaival is 

igyekszik a lakossági értékek megóvására, települési járőrözések vannak folyamatosan az év 

minden időszakában kül- és belterületen egyaránt.  Önkormányzatunk támogatásával továbbra 

is segíti e szervezeteket, a polgárőrök pedig a nyári települési rendezvények biztosításában 

nyújtanak kiemelkedő segítséget.  

Hosszú távú cél és települési érdek, hogy a jó rendőrségi és polgárőrségi együttműködés hosszú 

távon élő maradjon, hozzájárulva ezzel a lakosság biztonsági komfortjának kiemelkedő 

színvonalon történő fenntartását.   

 

 

 

Épített és természeti környezet védelme 

 

A Helyi Építési Szabályzat 2014. évi elfogadásával az épített környezet értékeinek védelme 

érdekében az első lépést megtette önkormányzatunk. A következő lépés az átfogó 

településrendezési eszközök felülvizsgálati folyamatának elindítása volt, melyet követően a 

2014-es évektől több részmódosítással érintve, települési érdekeket biztosítva előremutató 

lépések valósultak meg. Az átfogó felülvizsgálat eredményeként 2020. évben új HÉSZ 

kerülhetett elfogadásra, mely innentől az alapvető építési szabályozást biztosítja 

Balatonudvariban.  

Az átfogó felülvizsgálati folyamat jogszabályi előírásainak nehézségei sajnos megkövetelik, 

hogy új módosítási folyamatot indítson az önkormányzat, melyhez testületi szándék és 

pénzügyi forrás is szükséges lesz. Sajnos, ami hosszú évek óta látható az az, hogy a 

településrendezési eszközök újbóli és újbóli felülvizsgálatának, módosításának folyamatai 

szinte soha nem érnek véget, mivel ezt a területet igen gyakran változó és nagyon szerteágazó 

jogszabályi környezet jellemzi. E módosítások azonban jelentős pénzügyi forrásokat is 

követelnek az önkormányzat költségvetéstől, melyekkel a jövőt illetően is számolni kell majd.  

 

Az önkormányzat 2010. évtől megbízási szerződéssel települési főépítészt foglalkoztat a 

feladat színvonalas és hatékony szakmai ellátása érdekében. A helyi településképi rendelet 

szabályai megfelelő jogi alapot biztosítanak a települési épített környezet védelméhez, és jó 

alapot adnak az építéshatósági, engedélyezési munkához. Itt kell azonban megjegyezni, hogy a 

2020-as évben az építésügyi feladatellátás országos szintű átszervezése olyan többletfeladatok 
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átkerülését jelentette polgármesteri és jegyzői hatáskörbe, melyekhez szakmai tudás 

elengedhetetlen. Szakmaiságot csak képesítéssel rendelkező kolléga tud biztosítani, mely jelen 

esetben csak a főépítész személyében biztosított. Amennyiben ez a folyamat tovább növekszik, 

elgondolkodást igényel közös hivatali szinten mindenképpen szakértő köztisztviselő 

foglalkoztatása, mely többletköltségeket jelent a fenntartó önkormányzatok részéről, de a 

feladatellátáshoz nélkülözhetetlen lesz. Ehhez állami pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátásra 

nem került az önkormányzatok részére.  

 

Településünk a Balaton északi partjának az egyik gyöngyszeme, ezt igazolják vissza a 

településünkre látogató vendégek véleményei is. Nagyon szép és tiszta, biztonságos 

környezetben élhetnek az itt lakók, nyaralók. Sokat is teszünk ezért a szép kialakult 

településképért, az önkormányzat minden évben nagyon sok anyagi forrást biztosít a szép 

tiszta, rendezett települési környezet kialakítására, fenntartására. A közterületi parkosítás, 

virágosítás sok munkaórát és pénzügyi forrást igényel (pl. a virágosítás évente több mint 1 

millió forint).  Az elmúlt években számos alkalommal nyertünk országos és megyei közterület 

szépítő versenyeken helyezéseket, strandjaink rendszeresen nyerik el a Kék hullám díjat is. 

Különös gondot fordítunk a közösségi térként funkcionáló két települési strandunk folyamatos 

karbantartására, nyári szezon alatti takarítására, az önkormányzati működtetés feltételeinek 

meglétére.  

 

A környezetvédelem területén a legnagyobb kihívást a településen, főként annak külterületein 

keletkezett hulladék elszállításának a megoldása jelenti.  

Az önkormányzat évente szervezi a lakossági lomtalanítást, külön az elektronikai hulladék 

elszállítását és többlet települési szolgáltatásként a kivágott fák, gally- és lombtalanítást is. 

Ennek a többletköltségét is az önkormányzat biztosítja.  

A településen működik a szelektív hulladékgyűjtés, be lehet kapcsolódni az évek során 

meghirdetésre kerülő komposztálási folyamatba is.  

A korábbi években kialakított szelektív gyűjtő szigetek sajnos nem váltották be a hozzájuk 

fűzött reményeket, mivel a hulladék olyan nagy mennyiségben került a konténerek köré 

kihelyezésre, hogy azok elszállítása, a folyamat mederben tartása kezelhetetlenné vált. Ezért a 

szigetek megszüntetése mellett döntött az önkormányzat.  

 

A településen helyi rendeletek szabályozzák a szilárd és a folyékony hulladék gyűjtésének, 

elszállításának szabályait. Az önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

közszolgáltatási szerződéseket kötött a kötelező feladatellátás biztosítására. A lakosság nagyon 

nagy része rendszeresen és rendes módon veszi igénybe ezeket a kötelező közszolgáltatásokat.  

Ennek ellenére mindennaposak a nyári szezonban a közterületi kukákban számos helyen 

kihelyezett lakossági hulladék csomagok megjelenései. Ebből következik, hogy vannak, akik 

nem veszik igénybe a kötelező közszolgáltatást, vagy nem használják a kukájukat.  

 

Az önkormányzat minden nyári szezon előtt kénytelen a nagyon nagy mennyiségű települési 

közterületi hulladék elszállítására préskonténert rendelni, és abba gyűjteni, majd elszállíttatni a 

megnövekedett hulladékmennyiséget.  

 

A külterületi vonzáskörzetről (hegyi pincékből) is nagyon sokan sajnos az északi részen lévő 

területre hordják ki a hulladékot és helyezik el illegálisan. Ez következik abból, hogy 

sajnálatosan a külterületen nincs legális lehetőség a hulladék szolgáltatói elszállítására.   

Nagyon sok munkaórát és a fizikai dolgozók többségének munkáját igénybe vevő feladat a 

folyamatos hulladékszedés és elszállítás, kiemelten a nyári szezonban okoz többletmunkát. 

Nem beszélve a jelentős önkormányzati pénzügyi forrásról is, mely a nyári többlet hulladék 

folyamatos elszállítása érdekében biztosításra kerül (éves szinten több millió forintos tétel).  
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Ez a probléma jelen van minden egyes Balaton-parti településen, hathatós megoldása eddig 

sehol sem sikerült igazán, így érdemes lenne egy mintaértékű projektet kidolgozni a 

hulladékgyűjtés „megreformálására”, ami több településen is alkalmazható lenne. A feladat 

megoldása egyedül önkormányzati szinten nem lehetséges, ezt hosszú évek tapasztalata jól 

mutatja. Kormányzati támogatás, átgondolt jogalkotás hozhat csak hosszú távú, megelégedést 

biztosító megoldásokat.  

 

 

A gazdasági program megvalósításának feltételei 

 

Egy program lehet bármilyen szép és előremutató tervezésű is, ha megvalósításának nincsenek 

meg a feltételei. Az önkormányzati ciklusprogram sem működik papírra lefektetve, 

megvalósulásához számos tényező összehangolt biztosítására van szükség. A legfontosabb 

kritériumok az alábbiak:  

 

- Stabil, kiszámítható és fegyelmezett állami-önkormányzati költségvetési gazdálkodás. 

- Átgondolt szervezeti humán erőforrás gazdálkodás. 

- A lakossággal, kistérségi és régiós intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önszerveződő 

közösségekkel, környékbeli önkormányzatokkal való folyamatos kommunikáció. 

- Magas szakmai színvonalon működő önkormányzati – közös hivatali és kirendeltségi 

ügyintézés. 

- Ma már az is látható, hogy lakossági támogatás, segítő, odafigyelő állampolgári hozzáállás 

nélkül az önkormányzat erőlködő rendszerré degradálódhat! 

 

 

A gazdasági program elemei egymástól szétválasztva, önmagukban nem állják meg helyüket. 

Ezen elemek csak egymással összefüggésben, egymásra oda-vissza hatva, kölcsönös 

összefüggéseikben értelmezhetők és kezelhetők.  

Felelős, odafigyelő, szakmailag támogatott, közösségi érdekeket figyelembe vevő 

önkormányzati munka, képviselői és lakossági együttműködés alapvetően szükséges. Ám 

mindezek megléte csökkenő, elégtelen pénzügyi források esetén, nem megfelelő jogszabályi 

előírások keretei között nem vezet eredményre.  

 

Balatonudvari, 2020. aug. 10.  

 

 

 

 

        Szabó László 

        polgármester 

 


