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A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal egyes osztályainak 2021. évi tevékenysége
az alábbiak szerint alakult:

1) Városi Kincstár
A Városi Kincstár létszáma 12 fő, a dolgozók rendelkeznek az előírt szakmai és iskolai
végzettséggel.
Összefoglalva a Városi Kincstár látja el:
- a Balatonfüred Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) és
intézményei, így a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonfüredi Városi
Rendelőintézet, a Balatonfüredi Városi Bölcsőde, a Lipták Gábor Városi Könyvtár,
- a Balatonfüredi Többcélú Társulás és intézménye a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ,
- a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és intézményei, a Balatonfüredi Kiserdei
Óvoda, a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda, a Balatonfüredi Tündérkert Óvoda
költségvetési gazdálkodási feladatait, így a számviteli feladatokat, házi pénztárkezelést,
banki átutalásokat, havi költségvetési jelentési és negyedéves mérlegjelentési
kötelezettséget, a költségvetési rendelet-tervezet, zárszámadási rendelet-tervezet
elkészítését, a költségvetés módosításokat, az elemi költségvetés és az éves beszámoló
elkészítését, állami támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
2021. évben a fenti intézmények vonatkozásában az alábbi táblázat szerinti tételek
kerültek feldolgozásra:

Kötelezettségvállalás
(szerződés,megrendelő)
ÖNKORMÁNYZAT

utalvány

kimenő számla

2129

11821

2964

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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2472

549

VÁROSI RENDELŐINTÉZET

509

1461

266

VÁROSI BÖLCSŐDE

187

584

27

VÁROSI KÖNYVTÁR

294

819

107

83

186

44

738

1502

450

12

142

0

246

958

23

151
269
5292

710
1136
21791

9
21
4460

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
BSZAK
KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁS
KISERDEI ÓVODA
ÓVÁROSI ÓVODA
TÜNDÉRKERT ÓVODA
ÖSSZESEN

Fentieken túl a Városi Kincstár:
2


















Elvégezte a jogszabályi változások miatt szükségessé vált gazdálkodási
szabályzatok felülvizsgálatát.
Közreműködött az Állami Számvevőszék "Az önkormányzati intézmények
ellenőrzése - Az önkormányzat és a társulás irányítása alá tartozó intézmények
integritásának monitoring típusú ellenőrzése" című ellenőrzéshez az
adatszolgáltatás teljesítésében minden intézmény vonatkozásában.
Összeállította a 2021. évi intézményi költségvetéseket, előkészítettük az
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetét figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”)
rendelkezéseinek megfelelően, év közben a költségvetési rendeletmódosításokat.
Minden esetben határidőre megküldte a Magyar Államkincstár részére a KGR
rendszerben a havi költségvetési jelentéseket és a negyedéves mérlegjelentéseket.
Határidőre elkészítette az éves beszámolót leltárral alátámasztva, előkészítettük a
zárszámadási rendelettervezetet.
Elvégezte a központi illetményszámfejtéshez kapcsolódóan a KIRA rendszeren
keresztül a rendszeres és nem rendszeres juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj,
ösztöndíj, kitüntetések, jutalom, cafetéria, költségtérítések, stb.) lejelentését,
számfejtését, munkáltatói igazolások előkészítését.
A civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, önkormányzati és egyéb gazdasági
társaságokkal kötött támogatási szerződésekről nyilvántartást vezetett, elvégezte a
támogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzését.
Gondoskodott a törzskönyvi nyilvántartásban történt változások átvezettetéséről a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál.
Elvégezte a Városi Kincstárhoz tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat.
Elkészítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallásokat, feladását
az ügyfélkapunk keresztül.
A pénzügyi kihatású előterjesztéseket véleményezte.
Közreműködött az Európai Uniós és hazai pályázatok elszámolásában,
gondoskodtunk az elkülönített nyilvántartások vezetéséről.
Az iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan végezte az ebédpénz beszedését,
számlázását, nyilvántartás vezetését, kedvezmények, mentességek kezelését.

2019. január 1-től bevezetésre került az ASP rendszerben a kezdeti nehézségek után 2021.
évben folyamatosan történt a munkavégzés.

2) Adóügyi Osztály
A helyi adókról szóló 1990. évi C. (továbbiakban: „Htv.”) törvény adta felhatalmazással élve
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat és települési
adókat vezette be a város illetékességi területén:
a) állandó jellegű iparűzési adó
b) építményadó
c) telekadó
d) idegenforgalmi adó személyek után
e) külterületi termőföldadó
A bevezetett, és 2021. évben hatályban lévő adónemek tekintetében az adóztatási feladatokat az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: „Air.”) 22. § b) pontja
alapján az önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság látta el.
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Amint azt már a korábbi években megszokhattuk, helyi adók tekintetében a 2021-es esztendő
sem indult zökkenőmentesen. Az adóbevételek tervezett előirányzatát a koronavírus
világjárvány következtében meghozott kormányzati intézkedések jelentős mértékben felülírták:
 A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése gyakorlatilag megtiltotta az önkormányzatok számára, hogy a hatályban lévő
helyi adók mértékét megemeljék, így ha csupán az inflációs hatást vesszük is
figyelembe, jelentős forráskiesést idézett elő költségvetésünk finanszírozásban.
 Tervezett adóbevételeinket tovább csorbította, hogy a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a a kis- és
középvállalkozások számára megfelezte az illetékességi területünkön hatályos, 2021.
évben fizetendő 2 %-os iparűzési adó mértékét. Az ennek következtében jelentkező
kiesést állami támogatás keretében kompenzálták számunkra.
 További jelentős bevételkiesést eredményezett önkormányzatunk számára az egyes, a
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.
13.) Korm. rendelet 2/A. § b) pontja, melynek értelmében 2021.01.01-től 2021.06.30-ig
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett
megfizetnie.
Ebben a gazdaságilag bizonytalan, szinte napról-napra változó jogszabályi környezetben csupán
egy eszköz maradt adóhatóságunk kezében, amellyel a kieső bevételeket valamelyest enyhíteni
tudta, és ez nem más, mint a hatékony feltárás. A nehézségek ellenére az adóbevételek
realizálása a várt előirányzatokon felül alakult, a 2021. december 31-i pénzforgalmi állapotot az
alábbi táblázat mutatja (adatok Ft-ban):

2020-12-31
építményadó

teljesülés
%-ban
változás +/(2020(2020-2021)
2021)

2021-12-31

2021. évi
módosított
előirányzat

teljesülés
%-ban a
2021. évi
előirányzathoz

485 809 588

527 590 398

41 780 810

108,60

480 000 000

109,91

telekadó

15 944 332

33 042 831

17 098 499

207,24

24 182 000

136,64

idegenforgalmi adó

42 907 199

253 515 142 210 607 943

590,85

202 000 000

125,50

937 640 815

990 740 025

53 099 210

105,66

930 126 751

106,52

6 375 489

16 076 073

9 700 584

252,15

5 000 000

321,52

bírság

370 529

696 404

325 875

187,95

1 000 000

69,64

talajterhelési díj

407 880

967 995

560 115

237,32

600 000

161,33

3 456 819

8 446 982

4 990 163

244,36

4 000 000

211,17

122,65 1 646 908 751

111,18

iparűzési adó
késedelmi pótlék

külterületi
termőföldadó

összesen

1 492 912 651 1 831 075 850 338 163 199
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Amint az összesítésből jól látható az önkormányzatnál maradó adóbevételek a tavalyi év azonos
időszakához képest 338.163.199 Ft-tal emelkedtek, ami 22,65 %-os növekménynek felel meg.
Ezen növekedésben 210.607.493 Ft-ot eredményez, hogy július 1-től az idegenforgalmi
adókötelezettség már „visszaállt a régi kerékvágásba”, azaz az idegenforgalmi adót meg kell
fizetni az önkormányzatok felé. Amennyiben az idegenforgalmi adótól megtisztítjuk
bevételeinket, akkor is jelentős a pénzforgalmilag realizált 127.555.256 Ft-os adónövekmény,
ami mintegy 8,8 %-os forrásbővülésnek felel meg. A növekedés hátterében – mivel adómérték
emelésre nem volt lehetőségünk – kizárólag a feltárás (főleg építményadó tekintetében az
adókötelezettségüket nem teljesítők felkutatása), a vállalkozások iparűzési adóalapjának
növekedése, a végrehajtási eljárások sikeressége, valamint a fokozott kapcsolattartás (szóban és
írásban egyaránt) az adózókkal játszott szerepet. Természetesen a bevételek jelen környezetben
történő szinten tartása csak kiemelt munkaerő ráfordítással volt biztosítható. A 2021. évi
adóbevételek előirányzatát pénzforgalom szempontjából összességében tehát 184.167.099 Fttal túlteljesítettük, ami mintegy 11,18 %-os túlteljesítésnek tekinthető.

3) A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály
3.1 Szervezési feladatok
A szervezési tevékenység magában foglalja a Képviselő-testület és Bizottságok összehívásával
kapcsolatos teendők elvégzését, a Képviselő-testület és valamennyi bizottsága elé kerülő
napirendek jogi kontrollját, a Képviselő-testület és a Bizottsági ülések meghívójának az
összeállítását, a meghívó és előterjesztések, illetve - az érintett osztályoktól továbbításra kész
állapotban átvett - bizottsági meghívók és előterjesztések érintettekhez való eljuttatását.
A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik az ülések technikai
feltételeinek meglettről, az üléseket követően a Képviselő-testület és a Bizottságok szerkesztett
jegyzőkönyvének elkészítéséről, a szerkésztett jegyzőkönyveknek az informatikai rendszerben
történő rögzítéséről és törvényességi felügyeletre történő továbbításáról a Veszprém Megyei
Kormányhivatal felé.
Az Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály vezeti a Képviselő-testület ülésén
tárgyalt napirendek tárgymutatóját, gondoskodik a szerkesztett jegyzőkönyvek beköttetéséről és
megőrzéséről, nyilvántartja a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyveit és a jegyzőkönyvek
hangszalagjait. Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, vezeti a rendeletek és határozatok
nyilvántartását. Összehangolja a Képviselő-testület bizottságainak üléseit és nyilvántartja az
ülésekről készült jegyzőkönyveket, gondoskodik a Képviselő-testület üléséről távol maradó
képviselők bejelentésének fogadásáról, nyilvántartásának vezetéséről.
A képviselők és a külső bizottsági tagok megválasztásukat követő 30 napon belül, majd 2021.
január 31. napjáig ismét vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek valamennyien rendben
eleget tettek.
A Balatonfüredi Többcélú Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
tanácsüléseihez kapcsolódó munkaszervezeti és jegyzőkönyvezési feladatokat is a Szervezési,
Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály látja el. A társulási tanácsi ülésekről készült
jegyzőkönyveket a Szervezési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály készíti el és küldi meg
elektronikus úton a Vészprém Megyei Kormányhivatal felé.
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A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály feladatai közé tartozik a
közmeghallgatások és lakossági fórumok lebonyolításában való közreműködés.
2021. évben összesen 7 fő közfoglalkoztatott volt állományban az Önkormányzatnál.
Képviselő-testület és a polgármester határozatainak, rendeleteinek száma 2021. évben:
Polgármesteri döntések:

Határozat

Rendelet

2021. január 12.

4

0

2021. január 15.

8

0

2021. január 22.

4

0

2021. január 26.

3

2

2021. január 29.

2

1

2021. február 4.

0

1

2021. február 9

1

0

2021. február 15.

8

1

2021. február 22.

6

0

2021. február 26.

6

0

2021. március 5.

3

1

2021. március 8.

1

0

2021. március 11.

3

0

2021. március 12.

6

1

2021. március 25.

1

0

2021. március 29.

19

0

2021. március 31.

4

0

2021. április 1.

2

0

2021. április 12.

5

0

2021. április 14.

2

0

2021. április 15.

1

0

2021. április 19.

4

0

2021. április 20.

1

0

2021. április 26.

1

0

2021. április 27.

5

0

2021. május 3.

7

0

2021. május 10.

9

0

2021. május 13.

5

0

2021. május 17.

2

0

2021. május 27.

3

1

2021. május 28.

8

0

2021. június 7.

9

1

6

2021. június 9.

3

2

2021. június 10.

12

1

2021. június 14.

5

0

2021. június 24.

11

1

2021. július 19.

6

0

2021. július 29.

15

1

2021. augusztus 5.

6

0

2021. augusztus 13.

4

0

2021. szeptember 14.

6

0

2021. szeptember 30.

24

1

2021.október 05.

2

0

2021. október 29.

20

1

2021. november 25.

5

1

2021. november 30.
2021. december 13.
Közmeghallgatás

3

0

0

0

2021. december 16.

33

1

2021. december 21.

9

0

összesen:

335

25

Testületi ülések:

A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály felel a Hivatal működéséhez szükséges
informatikai háttér biztosításáért, fejlesztéséért, az alkalmazott szoftverek biztonságos
működtetéséért.
Az informatikus további feladatként ellátja a Polgármester és a Hivatal katasztrófavédelemmel,
katasztrófák idején szükséges védekezési teendők ellátásával összefüggő előzetés
adminisztrációs kötelezettségek teljésítését, a felkészülési időszak teendőit, az elhárítási tervek
aktualizálását, a lakossági riasztó, tájékoztató rendszerek működőképességének biztosítását.
A Hivatal ügyiratkezelését a központi iktató ügykezelői látják el. Az hivatali szintű
ügyiratforgalom jelentősen nem változott az előző évekhez kepést. Az ügyiratok kezelésében
nagy segítséget biztosít az ASP (Application Service Provider) rendszer. Ez az
önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a
feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony
kiszolgálását.
Az iratkezelés központi iktatással, elektronikusan történik. Az iratok elhelyezésére a kézi
irattár, illetve külön helyiségek szolgálnak. Az iktatás főszámos/alszámos rendszerben történik,
az irattarozás évenként elkülönítve, irattári tételszám szerint.
Feladatkörében a Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik a Hivatal
zavartalan működési feltételeinek biztosításáról, ellátja a Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos
gazdálkodási feladatokat, összegyűjti és koordinálja a Hivatal dolgozóinak gépkocsi használati
igényét és teremigényét.
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A fentieken túlmenően a Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztályon keresztül
látjuk el az általános-, a kereskedelmi-, a közterület-használattal, a környezetvédelmi
igazgatási, az anyakönyvi-, a hagyatéki-, birtokvédelmi, valamint a szociális és gyermekjóléti
ellátással kapcsolatos feladatokat. A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály
feladatai közé tartozik a társasházak törvényességi felügyeletének ellátása is.
3.2. Vagyongazdálkodási feladatok
A 2021-es évben az alábbi ingatlanok kerültek az Önkormányzat tulajdonába:


Balatonfüred 1552/1 hrsz.
2021. év elején Kisajátítást helyettesítő ingatlan csereszerződés keretében az Önkormányzat
tulajdonába került a Balatonfüred 1552/1 hrsz-ú, természetben a 8230 Balatonfüred Kossuth
utca 26/B szám alatt található ingatlan további 42/100-ad tulajdoni hányada, amellyel az
ingatlan tulajdonosa 1/1 arányban az Önkormányzat lett. El is kezdődött az ófalu
rehabilitáció. Az ófalu rehabilitáció keretében ráépítési és földhasználati jogot adtunk a
pályázat nyertesének, a Gótika Kft-nek, melynek keretében megvalósuló lakóépületekben
ingatlan adásvételi előszerződést kötöttünk 1 db lakásra és 7 db üzlethelyiségre
vonatkozóan. A megépülő üzlethelyiségek vonatkozásában pályázatot írtunk ki a
hasznosításra, melynek nyerteseivel a szerződés részletei egyeztetés alatt állnak.



Balatonfüred Völgy utca
A Völgy utca szélesítéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogát 2021. I. negyedévében
kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződésekkel szereztük meg.



Balatonfüred Eszterházy strand és Wesselényi utcai parkolók
Az Eszterházy strand és Wesselényi utcai parkolók tulajdonjogát térítésmentesen szereztük
meg a Probio Zrt-től.



Magyar Államtól megigényelt ingatlanok
o Balatonfüred belterületi 1559 (Dózsa 9 udvar) és 2820 (Bartók Béla utcából nyíló
kivett saját használatú út) hrsz. Korábban már megigényeltük a Magyar Államtól a
fenti ingatlanok térítésmentes tulajdonjogát, melyre vonatkozóan szerződéskötés
előtt állunk.
o A balatonfüredi 2143/16 hrsz-ú ingatlanban (ÁNTSZ, volt MSZP székház) a
Magyar Államnak rész tulajdonjoga van, melyre vonatkozóan szintén
megigényeltük a térítésmentes tulajdonjogot.
o A Jókai Villa tulajdonjogát is megigényeltük, ez a folyamat még nem zárult le.
o A belterületi 3793/3 hrsz. alatti kivett közterületre (sétány kialakítása) és belterületi
6222. hrsz. alatti kivett beépítetlen területre (a Balaton utca szélesítése) vonatkozóan
benyújtott igényünkre még nem érkezett válasz.

A 2021-es évben az alábbi önkormányzati ingatlanok kerültek elidegenítésre:


Balatonfüred 403/16 hrsz-re épült Horgász Klubház.
Tulajdonjogot rendező megállapodás keretében a Horgász Klubház épületét átadtuk a
Balatonfüredi Horgász Egyesületnek.
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Balatonfüred 1713/3 hrsz.
Pályázati kiírás keretében értékesítettük a 1713/3 hrsz-ú ingatlant, mellyel 2
balatonfüredi többgyermekes családnak nyílt lehetősége családi ház építésére.



Balatonfüred Ady utca 44. volt idősek otthona
Pályázati úton értékesítettük tárgyi ingatlant, melynek keretében magán bölcsőde valósul
meg.

A 2021-es évben az alábbi ingatlanokat hasznosítottuk:


Balatonfüred 403/27 hrsz-ú ingatlan tekintetében ráépítési és területhasználati szerződést
kötöttünk a Magyar Kerékpáros Szövetséggel



Balatonfüred 95/8 hrsz-ú ingatlan felszínén található „C” épületben található kiállítóhely
tekintetében üzemeltetési szerződést kötöttünk a Philobiblon Művészeti Antikvárium
Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel

Bérlakások helyzete
A 2021-es évben az Önkormányzat szociális alapon 2 lakáspályázatot hirdetett, mindkettő a
Kéki utcában található. Lakásbérlet hosszabbítási joga 2021-ben 2 bérlőt illetett, akik éltek is a
jogukkal, így további 3 évre meghosszabbította a Képviselő-testület a bérleti szerződést.
A 2021-es évet illetően az alábbi jelentősebb ügyek voltak folyamatban:


Balaton utca bővítése



Oroszy utca bővítése



Déry Tibor utca bővítése



„Görög Falu” (069/27 hrsz) helyzetének rendezése (albetétek tulajdonjogának
Önkormányzat által történő megszerzése adásvétel, ill. kisajátítás útján)



054 hrsz-ú ingatlanon megvalósításra kerülő sportpályák kapcsán szerződések megkötése
a Balatonfüredi Futball Clubbal és Balatonfüredi Utánpótlás Sport Clubbal



Esterházy kastély (357/2 hrsz) tekintetében üzemeltetési szerződés megkötése a
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal

3.3. Egyéb feladatok
A Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály látja el a címnyilvántartás vezetését
illetékességi területen lévő címekről, végzi a címmegállapítással, címnyilvántartással
összefüggő változások vezetésének feladatait.
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3.3.1. Általános igazgatási feladatok statisztikája:
 Birtokvédelmi ügy: 45 főszám, 1064 alszám
 Állatvédelmi ügyek: 2 főszám, 4 alszám
 Közterület használati ügyek száma: 559 főszám, 2829 alszám
 A közterület-használati díjak vonatkozásában 2021. évben 6.584.542 Ft közterülethasználati díj került kiszámlázásra.
3.3.2. Panaszbejelentések
Az ebösszeírástól függetlenül elvétve előfordulnak az állattartással, elsősorban a kutyatartással
kapcsolatos lakossági bejelentések, melyek kivizsgálása sok esetben a bejelentett ingatlan/lakás
többszöri felkeresését igényli. 2021. évben 2 ilyen ügy indult, mindkét esetben panaszok
kivizsgálása sikeresen lezárult az állattartó jogszabályi előírásokról történő tájékoztatásával.
3.3.4. Társasházak törvényességi felügyelete
A társasházakkal kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáljuk, esetenként segítünk a közös
képviselőknek, társasház kezelőknek a társasházak működésével kapcsolatos kérdésekben.
Több alkalommal ügyfelfogadási időben jelentkeznek a már leellenőrzött társasházak közös
képviselői a társasházi törvény értelmezésével, helyes alkalmazásával kapcsolatos
információért, tanácsért. Számtalan esetben érkezik panasz, kérdés (telefonon, személyesen,
írásban) a társasházakkal kapcsolatban, amely nem tartozik a törvényességi felügyeleti eljárás
hatáskörébe, de igyekeztünk megfelelő tájékoztatást megadni és segítséget nyújtani minden
ügyfél számára. Több esetben került sor a törvényességi eljárás során felhívás kibocsátására,
amelyeket a társasházak jellemzően teljesítettek, törvényes működésüket helyreállították.
3.3.5. Szociális és gyermekvédelmi igazgatás
A feladatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: „Szt.”), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: „Gyvt.”), valamint ezek végrehajtási rendeletei alapján kerülnek
ellátásra. A helyi rendeleteknek megfelelően történik a közigazgatási és önkormányzati
hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Feladatkörét érintően az ágazat részt vész a
testületi és bizottsági döntések előkészítésében.
Balatonfüred Város Önkormányzatának a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 9/2021. (VI.07.) rendelete alapján a jövedelem
számítás alapját a mindenkori nyugdíj legkisebb összege (jelenleg 28.500 Ft) határozza meg.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: augusztus és november hónapokban, gyermekenként
6.000 Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek 6.500,- Ft összegű
pénzbeli támogatás, lakcímre vagy bankszámlára utalás formájában 28 fő jogosult részére,
összesen 681.500 Ft értékű kifizetés történt. Jövedelemhatár: egyedülálló esetén: 145 %,
családosnál: 135 %
Rendszeres települési ápolási támogatás: 2 fő támogatott részére, összesen 470.250 Ft kifizetés
történt. Jövedelemhatár: 200 %
Rendszeres települési gyógyszertámogatás: 42 fő támogatott részére, összesen 2.444.420 Ft
kifizetés történt. Jövedelemhatár: egyedülálló esetén: 400 %, családosnál: 260 %
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Rendszeres települési lakhatási támogatás: 48 fő támogatott részére, összesen 1.969.000 Ft
kifizetés történt. Jövedelemhatár: egyedülálló esetén: 330 %, családosnál: 250 %
Újszülött gyermek támogatás: 64 fő támogatott részére, összesen 5.600.000 Ft kifizetés történt.
3 év folyamatos balatonfüredi lakóhely meglétéhez, illetve 5 év folyamatos balatonfüredi
munkahely meglétéhez kötött. Jövedelemhatár: 1200 %
Temetési támogatás: 6 fő támogatott részére, összesen: 170.000 Ft kifizetés történt.
Jövedelemhatár: egyedülállónál: 275 %, családosnál: 200 %
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 76 család részére, összesen 2.452.000 Ft kifizetés
történt, a gyermekek nevelésével, gondozásával, tanulmányaival kapcsolatos költségekre.
Jövedelemhatár: egyedülállónál: 420 %, családosnál: 320 %
Rendkívüli települési támogatás: 149 fő támogatott részére, összesen 3.368.000 Ft kifizetés
történt, főként megélhetési, tüzelő vásárlási, eseti gyógyszerköltségekre. Jövedelemhatár:
egyedülállónál: 400 %, családosnál: 320 %. A jogosultak részére alkalmanként 10.000-15.000
Ft kifizetése történt
2021. évben elemi kár, katasztrófahelyzet miatt előállt rendkívüli helyzet miatt, képviselőtestületi döntés alapján a jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül nyújtható rendkívüli települési
nyújtására nem került sor, súlyos betegség illetve baleset elszenvedése miatt előállt rendkívüli
élethelyzet helyzet megoldásához nyújtott segítségként kettő balatonfüredi lakos részére
biztosított egy-egy alkalommal 300.000 – 300.000 Ft rendkívüli települési támogatást a
képviselő-testület.
A balatonfüredi lakos, balatonfüredi oktatási intézménybe járó gyermekek részére a negyedéves
tanulói buszbérletek megvásárlása megtörtént, negyedévente átlagosan 139 gyermek vette ezt
igénybe, az összes kifizetés: 1.398.600 Ft volt.
Általános iskolába járó balatonfüredi gyermekek számára adható 50 %-os étkezési
díjhozzájárulás 6 gyermek részére történt, összesen 100.837 Ft került kifizetésre.
Szünidei gyermekétkeztetés: Az év valamennyi tanszünetében a hátrányos, halmozott hátrányos
helyzetű gyermekek számára az étkeztetés biztosítását jelenti, a nyári tanszünetben ezen felül
felügyeletet és programot is biztosítottak a pedagógusok. A tavaszi szünetben 2 gyermek, a
nyári szünetben átlagosan 4 jogosult gyermek vette igénybe az étkezési lehetőséget. Összesen:
75.250 Ft került kifizetésre.
Védett szőlők: A Képviselő-testület rendelete alapján 4 szőlősgazda nyújtott be a támogatás
megállapítása iránti kérelmet.
Környezettanulmány: más szervek (pl. bíróság, gyámhivatal, csődvédelmi biztos megkeresése
alapján 8 esetben készítettünk környezettanulmányt.
Szépkorúak köszöntése: A járványügyi helyzet miatt – figyelemmel a 90, 95, 100 éves szépkorú
állampolgárok egészségi állapotának védelmére, személyes biztonságára – 2021. évben
mindössze 1 szépkorú balatonfüredi lakos köszöntése történt meg az önkormányzat részéről
személyes részvétellel, egyéb esetben írásbeli gratulációnk kíséretében juttattuk el a
Magyarország Kormánya által az ünnepi alkalomra kiállított köszöntő emléklapot.
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3.3.6. Kereskedelmi igazgatási feladatok
A napi szinten ellátandó kereskedelmi igazgatási feladatok mellett az osztály ellátja
telepengedélyezéssel, szálláshely-szolgáltatás és nem üzleti célú szálláshelyek
engedélyezésével, zenés-táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
2021. január 1. és 2021. december 31. között új üzletek nyitása, üzlet megszűnése és
adatmódosítások 299 főszámon, 1120 alszámon kerültek iktatásra.
Rendszeresen érkeznek a bejelentések azon kereskedőktől, akik Balatonfüred város területén
üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység folytatása céljából rendezvényt szerveznek. A
bejelentésekről az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot három napon belül elektronikus úton
értesítjük. Rendszeresen, határidőben teljesítjük a KSH felé a kereskedelmi igazgatás területét
érintő negyed- és féléves adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Szállásférőhelyekkel kapcsolatos bejelentések:
 létesítés
 megszűntetés
 adatváltozások átvezetése
409 főszám és 1227 alszám megosztásban jelentkeztek
3.3.7. Anyakönyvi feladatok
Anyakönyvi ügyek statisztikája:
 Házasságkötés munkaidőben: 15
 Házasságkötés munkaidőn kívül: 155
Ebből házasságkötés külső helyszínen (határozathozatalt igényel): 50
 30 napos várakozási idő alóli felmentés: 18
 Anyakönyvi kivonat kiadása (születési, házassági, haláleset): 198
 Házassági névviselés módosítása: 58
 Névváltoztatás iránti kérelem: 13
 Válási lap rögzítése: 47
 Utólagos bejegyzések: 120
 Apai elismerő nyilatkozatok: 20
 Statisztikai adatszolgáltatások: 295
 Haláleset anyakönyvezése: 111 db
 Születés anyakönyvezése: 1 db
Az anyakönyvi igazgatás keretében legmagasabb ügyszámot az anyakönyvi kivonatok kiadása
jelenti, ezt követi a halálesetek anyakönyvezése.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy számos jegyespár kifejezetten
Balatonfüreden kíván házasságot kötni.
Szintén az anyakönyvvezető feladatai közé tartozik az állampolgársági eskü során történő
közreműködés.
A napi ügyfélforgalomban felmerülő kérések megoldása saját hatáskörben megtörtént. A
születési, halotti, házassági anyakönyvezés és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése
folyamatos.
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Az adatkérések határidőn belül teljésítésre kerültek.
Egyéb, ugyanakkor rendkívül időigényes munkavégzést kíván a házassági névváltoztatások,
KIM névváltoztatások, hazai anyakönyvezés, külföldi fél által kötendő házasságkötés
engedélyezés iránti kérelem felterjesztése, családi jogállással kapcsolatos teendők, teljes
hatályú apai elismerések, nyilvántartások vezetése.
3.3.8. A talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek
A talált tárgyakkal kapcsolatos tennivalók – csökkenő számban - továbbra is fordulnak elő,
mind az átvételt, mind pedig a kiadást illetően. 2021. évben 21 ilyen ügy volt folyamatban. A
hirdetmények kezelése (kifüggesztés, záradékolás) továbbra is folyamatos, de változó
intenzitású feladatellátást igényel.
3.3.9. Termőföldekkel kapcsolatos ügyek
A termőföldekkel kapcsolatos feladatok, azokhoz fűződő adásvételi és haszonbérleti
szerződések kifüggesztése, tájékoztatok közzététele a kormányzati portalon az elővásárlásra és
elő haszonbérletre jogosultak értesítése céljából, iratjegyzékek készítése, iratok megküldése a
mezőgazdasági igazgatási szerveknek szinten rendszeresek, számuk más országrészekhez
képest továbbra is jelentős.
A termőföldekkel kapcsolatosan 2021. évben összesen 324 db ügyirat keletkezett, amelyben
3586 db alszám ügyintézés történt.
3.3.10. Főépítészi referensi valamint településképi és egyéb hatósági-műszaki feladatok
Szintén a Szervezési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály látja el a főépítészi referensi és
településképi valamint az egyéb műszaki hatósági feladatokat, melyek felsorolásszerűen az
alábbiak:




















Településrendezési eszközökkel kapcsolatos ügyek
Településképi szabályozással kapcsolatos ügyek
Településképi véleményezési ügyek
Településképi bejelentések
Településképi kötelezések
Védett ingatlanok támogatásával kapcsolatos ügyek
Szakhatósági állásfoglalások
Rendeltetési mód megváltoztatásával kapcsolatos ügyek
Építmény nyilvántartás
Telepengedélyezési ügyek
Nehéz gépjármű tárolási nyilatkozat
Zenés rendezvények tud. v. és egyéb zaj-rezgésvédelmi ügyek
Helyi csendrendelettel összefüggő feladatok
Hulladék és egyéb környezetvédelmi ügyek
Fakivágási ügyek
Technikai parkolóbérlet igazolás
Kútfúrás és egyedi szennyvízkezelő engedélyezési ügyek
Közterületbontási és behajtási engedélyek kiadása
Tulajdonosi és közútkezelői nyilatkozatok
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Településrendezési feladatként a 2020-ban három alkalommal, 2021-ben további három
alkalommal, több részterületre vonatkozóan kellett rendezési tervmódosítást kezdeményezni, a
tervanyagokat külső tervező készítette.
Mindezekkel együtt 2020 évben elindult és jelenleg is folyamatban van a településrendezési
eszközök teljes felülvizsgálata, amelyre a lakosság részéről idáig 70-nél több módosításra
vonatkozó kérelem érkezett be. A felülvizsgálat lezárását 2022. év végére tervezzük.
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására 2021. évben egy
alkalommal volt szükség.
2021. évben 62 „településképi véleményezési”, 138 „településképi bejelentési” eljárással, 77
„szakmai konzultációval”, 21 hatósági bizonyítvány kiállításával, valamint 8 „településképi
kötelezési eljárás” lefolytatására került sor.
4 esetben született döntés védett ingatlanok támogatására.
Szakhatósági állásfoglalást 162 esetben, rendeltetési mód megváltoztatásához hatósági
bizonyítványt 24 esetben adtunk ki.
Egyéb döntések száma:
 Telephely engedélyt és nyilvántartásba vétel: 5
 Nehéz gépjármű tárolási nyilatkozat: 2
 Zenés rendezvények tud. v. és egyéb zaj-rezgésvédelmi ügyek: 20
 Helyi csendrendelet alóli felmentés: 10
 Hulladék és egyéb környezetvédelmi ügyek: 7
 Fakivágási ügyek: 33
 Technikai parkolóbérlet igazolás: 3
 Kútfúrás és egyedi szennyvízkezelő engedélyezési ügyek: 13
 Közterületbontási engedélyek kiadása: 193
 Behajtási engedélyek kiadása: 160
 Tulajdonosi és közútkezelői nyilatkozatok: 292
3.4. 2021. évben megvalósult pályázatok
Az önkormányzati fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen a pályázati források
bevonása. A Hivatal részéről a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése,
valamint a fenntartásban lévők gondozása folyamatos volt.
3.4.1. Uniós és brüsszeli közvetlen forrású fejlesztések
Projektcím és projekt
azonosítószám

Támogató

Lipták Gábor Városi Könyvtár
belső tereinek komplex
felújítása TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00066

Uniós forrás
Területi Operatív
Program

A balatonfüredi Lipták Gábor
Városi Könyvtár energetikai
korszerűsítése címmel TOP3.2.1-16-VE1-2018-00033

Uniós forrás
Területi Operatív
Program
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Összköltség

Támogatás

89 500 000 Ft
127 244 841 Ft
121 117 057 Ft

81 935 000 Ft

Gyógyhelyfejlesztés
Balatonfüred Városában
GINOP-7.1.9-17-2017-00001
EUCF Veszprém FIVE
Balatonfüred lakossági
klímatudatosság fejlesztése alkalmazkodása
klímaváltozáshoz
KEHOP-1.2.1-18-2018-00143
Balatonfüred Aranyhíd strand
turisztikai fejlesztése
TOP-1.2.1-16-VE1-202100037

Pénzügyminisztérium

1 366 733 332 Ft 1 183 128 389 Ft

EASME

11 820 Euro

11 820 Euro

Uniós forrás
Kohéziós Alap

12 225 000 Ft

12 225 000 Ft

Nemzetgazdasági
Minisztérium

201 836 860 Ft

201 836 860 Ft

3.4.2. Egyéb, 2021-ben megvalósult hazai fejlesztések
Projektcím és projekt
azonosítószám

Támogató

Összköltség (Ft)

Támogatás (Ft)

Arad utca útfelújítás
BMÖFT/334-10/2020

Belügyminisztérium

61 537 000

39 999 050

Balatonfüred Széchenyi strand
fejlesztése III. ütem
KFE-00328-8/2020

Kisfaludy 2030

30 000 000

30 000 000

19 696 075

15 756 860

29 997 400

14 998 700

5 000 000

5 000 000

15 000 000

15 000 000

40 000 000

34 000 000

25 000 000

25 000 000

Lóczy 101 épület felújítása III.
ütem TLA/NEPI2020/402529
Teleki Alapítvány
Papsoka felhagyott temetők
felújítása IV. ütem
Balaton Fejlesztési
BFT-SZ-36/2021
Tanács
Balatonfüred zsidótemető
felújítása II. T-022-II/2020
MAZSÖK
„Nyugdíjasok egésznapos
gondozása, Alkony Program
Kisfaludy2030
(apartman házak)” Turisztikai Fejlesztő
PRLEV_01262_9_2019
Nonprofit Zrt.
Balatonfüred, Hunyadi utcai
óvoda felújítása - BMÖFT/57/2019
Belügyminisztérium
„Tisztítsuk meg az Országot!”
illegális hulladéklerakók
felszámolása
2021/TMOP2/0136
IFKA
3.4.3. 2021-ben benyújtott fejlesztések
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Zártkerti
fejlesztés Herman Ottó Intézet
Balatonfüreden ZP-1-2021
Nonprofit Kft,
Csárda és Arácsi
utcák
útfelújítása BMÖFT/6-9/2021 Belügyminisztérium
Aranyhíd sétány kiépítése és
fejlesztése
Balaton Fejlesztési
BFT-SZ-27/2021
Tanács
Négy évszakos kulturális és
rendezvényhelyszín fejlesztése
Balatonfüreden – Kiállítótér
Veszprém-Balaton
OC-INF/1-2021-5487
2023 Zrt
Veszprém-Balaton
Modern Műtár fejlesztése
2023 Zrt. és
Balatonfüreden
Lechner
OC-INF/1-2021-5501
Tudásközpont NKft

18 135 350 Ft

18 135 350 Ft

79 899 830 Ft

39 899 830 Ft

29 999 758 Ft

12 476 145 Ft

658 745 020 Ft

658 745 020 Ft

482 061 315 Ft

482 061 315 Ft
(358 275 427 +
123 785 888 )

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló
jogszabályokban meghatározott ügyviteli és egyéb feladatokat 1 fő közbeszerzési referens látja
el.
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2021. (I.15.) határozatával
hagyta jóvá az Önkormányzat 2021.évi közbeszerzési tervét és 6 alkalommal került
módosításra.
3.4.4. Lefolytatott eljárások
2021. évben az önkormányzat az alábbi eljárásokat folytatta le eredményesen:


„Nyár

a Balatonon" c. kiállításhoz eszközbeszerzés Uniós eljárásrend az Esterházy uniós
projekt megvalósításához kapcsolódóan

 Szolgáltatás:
o Konferenciaközpont és kiállítótér műszaki ellenőr Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás hirdetménnyel induló
o Mélygarázs és közút kapcsolatainak műszaki ellenőr Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)



Építési beruházás
o Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése Uniós eljárásrend - nyílt eljárás
o Mélygarázs és közút kapcsolatainak műszaki ellenőr Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112.
§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás hirdetménnyel induló
o Balatonfüred Kemping Belső sétány fejlesztése Uniós eljárásrend - nyílt eljárás
o Balatonfüred Széchenyi strandfejlesztés III. ütem Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. §
szerinti nyílt eljárás
o Brázay projekt kertészeti munkák Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
o Balatonfüred, Ófalu fejlesztése magas- és mélyép. Uniós eljárásrend - nyílt eljárás

A pályázati források elnyerése érdekében nagyon fontos, hogy minél több, az operatív
programokhoz és saját dokumentumainkban meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel,
költségvetésekkel, engedélyekkel rendelkezzen az Önkormányzat, amelyek lehetővé teszik azt,
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hogy a megnyíló pályázati ablakokra beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessen.
2021. évben is folyamatosan ezen dolgoztak az önkormányzati fejlesztési ügyekkel foglalkozó
munkatársak.

4) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
2019-2020. évi útépítések elhúzódása
A munkálatok egy része a 2019. évben elkezdődött, a hátralévő utakat felújítását 2021. évben
folyatattuk:
Udvar köz (szennyvízcsatornázás elkészült, emiatt csúszik az útépítés)
Völgy utca alsó szakasz: légvezetékes hálózat kiváltás zajlik (útépítés befejezése: 2022. II.
félév)
Gyalog utca felújítási munkái a Kölcsey utca és Somogyi utca közötti szakaszon (2022. II.
félévi befejezéssel)
2020-2021. évi útépítések:
P. Horváth Ádám és a Sellő utcákban gyalog- és kerékpárút építése, légvezetékes
hálózatok kiváltásával és zöldterület építéssel befejeződött
Bocsár dűlő zártkerti út (4180) aszfaltozása elkészült
Germering u.: a kiemelt szegélyeket cseréltük ki, kapcsolódva az állami beruházáshoz
(Balatoni Bringakör felújítása)
Felsőmuskátli utca felújítása: előkészítő munkák kezdődtek, befejezése 2022. II. félévben
várható
Horváth M. u. autóbusz öböl kialakítása
Rozmaring u. II. ütem: az utcában zajló építkezések miatt 2022. II. félévre készül el
Petőfi-Táncsics u.: a gyalogos lépcső átépítése és a járdaszakasz megépítése az autóbusz
megállóig 2022. évben folyamatban van.
Öreghegyi u. felújítási munkái: jövő év elején kezdődik meg a munka (támfal építés és
légvezetékes hálózatok kiváltása), befejezés várhatóan 2022. év vége.
Arad u. felújítása: a munkák befejezése kivitelezői kapacitás hiánya okán és minőségi
problémák miatt elhúzódott
Aranyhíd sétány I. ütem útépítési munkái: a Brázay projekthez ütemezve 2022. év nyári
turisztikai szezonjára készül el, kiegészítve a következő ütemben tervezett munkákkal
Déry T. u. felújítási munkái a csomópont kialakítással megkezdődtek, a további építéshez
szükséges területek megszerzését követően kezdődik a légvezetékes hálózatok kiváltása,
majd folytatódik az útépítés. Befejezés várhatóan: 2022. év vége.
Ipari elkerülő út építése:
Balatonfüred, Ipartelepi elkerülő út új nyomvonalon épülő, Bajcsy-Zsilinszky E. utca és
Vázsonyi utca közti szakasz útépítése és a közvilágítási hálózat kiépítése illetve földkábelre
való kiváltási munkáinak befejeződtek.
Csárda utca, Arácsi u. egyes szakaszainak felújítási munkái:
A nyertes pályázat szerint megkezdtük az előkészítő munkákat (közbeszerzési eljárás
lefolytatása), a kivitelezés befejezése 2022. június végére várható.
Az Iparterület kialakítása
TOP 1.1.1-15_VE1-2016-00010 azonosító számú „Térségi kihagyással bíró ipartelepítés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című projekt keretén belül:
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- az igazgatási épület és a raktárépület kivitelezési munkái elkészültek.
- az ipari park ivóvíz ellátása, szennyvíz elvezetése, elektromos hálózat kiépítése, valamint az
ipari parkon belüli úthálózat kiépítésének kivitelezési munkái jelentős csúszásban vannak.
A légvezetékes hálózatok kiváltásának tervezése:
A légvezetékek kiváltásának tervezése folyamatban van az alább felsorolt utcákban:
Balaton utca
Déry Tibor utca
Völgy utca alsó szakasza
Öreghegyi utca s Rizling utca kereszteződésétől Lóczy barlangig
Temető köz
Györgyhegyi utca
Aszófői úti lakóingatlanok közművesítése
A kivitelezés befejeződött, további munkákat (útépítés, zöldterület kialakítás) a jövő évi
költségvetés terhére tervezzük.
Belterületi utak tervezése
A Balaton utca és a Mészöly Géza utcák átépítésének tervezése folyamatban van, a Mészöly
Géza utca felújítása rövidesen megkezdődik
Biomassza Fűtőmű:
A tervek elkészültek, engedélyeztetési eljárás zajlik, ezt követően elindítottuk a kivitelező
kiválasztására a közbeszerzési eljárást, 2022 évi megvalósítással.
Lóczy 101. felújítása
A tájház külső és belső felújítása, a népi építészetet bemutató kiállítás létrehozása és
üzemeltetéshez gondnoki lakás kialakítása valósult meg. Felújítása három ütemben, három
támogatásból, és önerő biztosításával készült el. Vállalkozási szerződést a Gótika Kft-vel
kötöttünk, befejezése 2021. 08. 31. volt.
Források: Az első ütem a Lechner Tudásközpont 10 millió forinttal, a második és a harmadik
ütem a Teleki Alapítvány 5 millió, és 15,8 millió forinttal támogatta, Önrész 32,7 millió forint
volt.

Brázay strand fejlesztése
A projektben megvalósuló fejlesztések 2020.05.22-én a TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 számú
projekt (Brázay1 projekt) keretében támogatásra kerültek, és a projekt pénzügyi feltételei
(támogatás – sajáterő arány) alapján elkezdődött a projekt megvalósítása, megvalósult a
közbeszerzés és annak eredményeként aláírásra került a vállalkozói szerződés. A projekt
előrehaladása során az Önkormányzat olyan mértékű beruházási áremelkedéssel szembesült,
mely eredményeként az akkori támogatási összeggel nem tudta vállalni a projekt
megvalósítását, ezért elállt a projekt megvalósításától és új pályázatot adott be. Az új pályázat
TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00022 azonosítószámon támogatásban részesült és a Támogatási
Szerződés 2021. 04.13-án aláírásra került.
Vállalkozási szerződéseket kötöttünk a „TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 azonosítószámú és
Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése című projekt” kivitelezőinek
kiválasztása tárgyban, az alábbi 3 résszel:
1. Brázay Étterem építése
2. Kertészeti munkák
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3. Csónakkikötő és partvédmű építése
A 3. rész tekintetében a Balatoni Vízépítés Kft-vel 2021.01.25-én kötött az Önkormányzat
szerződést, a műszaki átadás-átvételi eljárást kezdtük meg.
A kertészeti munkákra a Probio Zrt-vel szerződött, a munkaterület átadás 2021.07.30-án történt,
a befejezési határidő 2022. 04.30-a.
Az étterem kivitelezésével a Falcon Global Zrt-t bíztuk meg, kivitelezés folyamatban.
Eszterházy kastély felújítása
GINOP-7.1.6-16-2017-0004 azonosítószámú „Világörökségi helyszínek fejlesztése” című
pályázat keretében teljes felújításra, átalakításra kerül az Eszterházy kastély, melyben
nyaralástörténeti látogatóközpont kerül kialakítása. Közbeszerzési eljárás keretében
2020.06.05-én kötöttünk vállalkozási szerződést, nettó 883.026.524.- Ft összegben.
A kivitelezés teljesítési határideje módosításra került, tekintettel arra, hogy a festő restaurátorok
szondázó falkutatás közben találtak megőrzendő falfestményt. A restaurálást pótmunkaként
szükséges elvégezni, melynek összege nettó 33.000.000.- forint. További pótmunkaként került
elszámolásra a külső közmű építése (nettó 9.694.172.-), illetve az eredeti szerződésben nem
szereplő vakolási és festési munkálatok (nettó 3.859.475.-), így mindösszesen nettó
46.553.647.- forinttal növekszik a vállalkozási szerződés. Az új befejezési határidő: 2022. 05.
31.
Ófalu – zöld város fejlesztése
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú „Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új
közösségi tér kialakítása” projekt keretében megújul a Kossuth utca, Alsó köz, Somogyi utca,
Segesdi utca által határolt tömb, létrehozva egy kisvárosi településközpontot. Ennek a
pályázatnak a keretében valósul meg a Szivárvány utcai zöldterület fejlesztés is.
Nyílt közbeszerzési eljárást írtuk ki 3 részfeladatra, ennek keretében kiválasztásra kerültek a
kivitelezők.
Szivárvány utca zöldterület esetében a Probio Zrt-vel 2021.05.26-án aláírtuk a szerződést, majd
munkaterületet adtunk át 2021.05.31-én. A befejezési határidő a munkaterület átadásától
számítva 12 hónap. Bruttó díj 177.130.784.- forint.
Az Ófalu zöldterületi munkák esetében 2021.06.02-án aláírtuk a szerződést a Probio Zrt-vel. A
befejezési határidő a szerződéskötéstől számítva 12 hónap. Bruttó díj 38.099.923.- forint.
Az Ófalu magas és mélyépítési munkák esetében 2021.06.09-én aláírtuk a szerződést, majd
munkaterületet adtunk át 2021.06.24-én. A befejezési határidő a munkaterület átadásától
számítva 14 hónap. Bruttó díj 1.538.962.880.- forint (plusz bruttó 5.786.163.- forint
pályázatban el nem számolható összeg).
Konferencia központ, Kiállítótér és Mélygarázs építése
A Kisfaludy 2030 támogatásával, KFE-0020108/2020 iktatószámú „Balatonfüred új kulturális
negyedének kialakítása – II. ütem” elnevezésű projekt keretében a Huray utcai parkoló helyén
285 parkolóhelyes mélygarázs kivitelezésére kötött vállalkozási szerződést Balatonfüred város
Önkormányzata a Paralelbau Kft-vel nettó 2.835.992.807.- forint összegben. A munkaterület
átadása megtörtént 2021. 10. 14-én, a kivitelezés befejezése a munkaterület átadástól számított
10 hónap.
A mélygarázs fölé, uniós forrásból, GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámon, „Négy
évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális
kínálat erősítésével” tárgyú projekten belül Konferencia központ építésére közbeszerzési
eljárást írt ki az Önkormányzat. Az eljárás lezárult, kiértékelés folyamatban.
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A Konferencia központhoz kapcsolódó Kiállítótér tervezése és kivitelezése tárgyában az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be Veszprém-Balaton 2023 programban. A bruttó 850 m2
kiállítótér szervesen kapcsolódik a Konferencia központhoz, de önálló megközelítéssel is
rendelkezik. Ennek megvalósítása a Konferencia központtal párhuzamosan zajlik.
Alkony program
A Kisfaludy 2030 támogatásával, a „Nyugdíjasok egész napos gondozása, Alkony program”
elnevezésű projekt keretében, a Kiserdővel szembeni, 1,5 hektáros területen a jelenlegi
főépületet felhasználva, átalakítva egy 78 férőhelyes, szociális alapon működő idősek otthona,
illetve egy 80 férőhelyes, piaci alapon működő és jellemzően emelt szintű egészségügyi és
kényelmi szolgáltatásokat nyújtó nyugdíjas otthon jóváhagyási tervdokumentációját készítette
el Balatonfüred Város Önkormányzata. A megvalósítás Kormányzati döntéssel az
Önkormányzat feladata lett.
Kemping turisztikai fejlesztése 1. ütem és 2. ütem
A projekt célja: a kemping területén lévő Motel épületének megújítása, konferenciaterem
kialakítása a földszinten (kialakítható kistermekkel, étkezési lehetőséggel), a felső szinteken
pedig megújult, magasabb minőségű szálláshelyek (17 db szoba) kialakítása, valamint
környező tereprendezés megvalósítása (zöld terület fejlesztése), külső közmű fejlesztése, és
parkoló kialakítása. Összességében 54 db új parkolóhely épül, melyből 2db új
mozgáskorlátozott parkolóhely lesz.
A projekt nettó elszámolású, pályázat szerinti összes költsége nettó 1.481.189.500,- Ft, a
támogatás – helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen – 1.256.257.544,Ft.
A projekt fizikai befejezése 2022.04.30. Az apartmanház és konferenciaterem építésére
vállalkozói szerződést kötöttünk 2021.10.18-án a Triple Capital Kft-vel. A külső közmű,
parkoló építése és zöldterület fejlesztés közbeszerzési eljárása lezárult, szerződést kötöttünk a
Dobos-Vill Kft-vel.
A 2 ütem célja: a kemping szálláshelykínálatának minőségi megújítása, élménykínálatának
fejlesztése, egységes minőségű közterület-rendszerének kialakítása, szolgáltatásainak bővítése.
Jelenleg a tervezési program kialakítása zajlik.

Tematikus szabadidő park
GINOP támogatásból az alábbi sport és rekreációs elemeket tartalmazó, komplex sportpark
létesül a Forrás Sport Parkban, és környékén:
 Kerékpár pálya
 Futópálya
 Sí- és Hófánk pálya
 Görkorcsolya pálya
 Teniszpálya
 Edzőpark
 Tematikus játszótér
Meglévő két épület részben felújításra kerül, pihenő kertek épülnek, több mint 300 fa ültetése
valósul meg a Tündérkert mozgalom támogatására.
A projekt pályázatban elszámolt teljes összköltsége 931.725.117.- forint, ebből az
Önkormányzatra jutó támogatás 600.565.117.- forint.
A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2021.08.30-án aláírásra került, befejezési határidő
2022.I. félév
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Kékszalag sétány
A GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosítószámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált
termék- és szolgáltatás fejlesztése, a „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” elnevezésű
projekt keretein belül a Kemping előtti megvalósul a Kékszalag sétány, ezzel párhuzamosan, a
Kempingbe bevezető útként a belső sétány. A külső sétány vonatkozásában a vállalkozási
szerződés aláíródott 2021.03.17-én, ezzel egyidejűleg a munkaterület átadásra került, a
teljesítés ez év vége.
A belső sétány tekintetében a közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés 2021. november 16-án
aláírásra kerül. Munkaterület adása a szerződés aláírását követő 5 napon belül. A munka
elkészülésének határideje a munkaterület átadásától számítva 8 hónap.
Modern képtár
A projekt célja, hogy a jelenleg idegenforgalmi központként működő villaépületet, melyben a
Balatoni borok Házának működik, valamint a Városi Múzeumnak helyet adó szomszédos
épületet összekapcsolva létrejöjjön a Balatonfüredi Modern Műtár.
Az engedélyezési és kiviteli tervek, melyet a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. készített,
egyaránt elkészültek.
A közbeszerzési eljárás lezajlott, eredményhirdetéshez a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
szükséges. A kivitelezés tervezetten 2022. szezonjában megvalósulhat.
Lapostelki (kutya) Park
A Lapostelki park a város környezetrendezési elképzeléseihez igazítva, egyelőre koncepciós
tervként létezik.
A terv szerint önkormányzati területen, egy mindenki által látogatható, kellemes kikapcsolódási
lehetőséget biztosító közpark kerülne kialakításra, melynek megvalósításához szükséges
fedezet biztosítására pályázat került benyújtásra 26,5 millió Ft összeggel, mely eredményesen
zárult.

Aranyhíd sétány
Az Aranyhíd sétány Balatonfüred vízparti városrészében található, a Tagore sétányt köti össze a
város keleti részén található strandokkal. A sétány korábban a Peremartoni tér és a Kagyló köz,
illetve a Kagyló köz és a Munkácsy utca között kiépült. Jelen projekt a sétány kiépítésének
folytatása. Jelenleg a kivitelezési munkák előkészületei folynak. Tervezett megvalósítás 2022.
szezonja.
Aranyhíd sétány II. ütem
A Balaton Fejlesztési Tanács „Település fejlesztési beruházások támogatása” pályázati
felhívására, „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése” címmel és P-TF/26/1/2021regisztrációs
számmal pályázunk az Aranyhíd sétány II. ütem megvalósítására, 35,0 millió Ft összeggel,
mely eredményesen zárult. Megvalósítása 2022. II. félév.
Eb menhely, Gyepmesteri telep tervezése:
Új, a 21. századi követelményeknek megfelelő, korszerű létesítmény megvalósításához építési
engedéllyel rendelkezünk, a kiviteli tervek hamarosan elkészülnek.
Megvalósítás tervezett helyszíne a kialakítás alatt álló Iparterület.
Tihanyi műút/balatoni bringakör:
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Tervezés alatt van a területen önálló járda, ill. az útpályán az irányhelyes kerékpársáv.
Jelenleg a bírálati kiviteli terveket megkaptuk, E-közműhozzájárulás megkérése folyamatban
van. Terveink szerint ezt az útszakaszt zsákutcává alakítjuk, járművek behajtása csak
engedéllyel történhet, az útpálya melletti parkolás megszűntetésre kerül. Megvalósítása a jövő
évre tervezett.
Közútkezelés
Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő utak éves kátyúzása, karbantartása, javítása
az idén is a korábbi évekhez hasonló mennyiségben megtörtént. Idén kiemelten foglalkoztunk
az utakban beépített csatornafedlapok javításával.
Csapadékcsatorna
 Vízelvezetés felújítása az Itató közben
 Víznyelő rácsok cseréje
Települési Vízellátás vízminőség védelem
 Az aszályos időszak miatti drasztikus vízhozam csökkenése miatt a savanyúvizes
kutak folyamatos üzemeltetését nem lehetett biztosítani.
 Rendszeres vízmintavétel és laborvizsgálat megrendelése
Köztisztaság







közterületek takarítása a Probio Zrt.-vel kötött szerződés szerint
illegális szemétkupacok elszállítása, lerakóhelyek felszámolása
zöldhulladék szállítás az év során
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szervezése
nyilvános illemhely üzemeltetése a Kiserdőben
hó eltakarítás és síkosság mentesítés a PROBIO szervezésében, második szezont
kezdjük a tavaly bevezetett környezetkímélő technológiával

Közvilágítás
 A korszerűsített közvilágítás folyamatos üzemeltetése
Parkfenntartás zöldterület kezelés
 A város közparkjait, zöldterületeit szerződés szerint a PROBIO Zrt. tartja fenn,
gondozza, fejleszti. Folyamatos létszámhiány miatt gyakoriak az elmaradások a
fenntartás jellegű munkák során.
 Zöldterület fejlesztés 17 millió Ft értékben valósult meg: Elsősorban az
belterületi útfelújításokhoz kapcsolódó zöldterületek, fasorok kialakítása valósult
meg.
Köztemetők
A Köztemetők fenntartását szerződés szerint a Probio Zrt. végzi.
 az arácsi katolikus temető kerítése tervezés alatt
 Papsoka felhagyott temetők emlékparkká alakításának IV. üteme befejeződött
Egyéb:


Kiserdő csapadékvízének helybentartását szolgáló létesítmények épültek meg
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Elhasználódott homokkő díszburkolat cseréje süttőire a Vitorlás téren, 117 m2en
A Hullámház esőbeálló statikai megerősítését szolgáló átalakítás megtörtént.
az
Ady
–
Noszlopy
gyalogos
átjáróban
SafeCross
„okos
zebra”gyalogosközlekedés biztonságát szolgáló eszköz került telepítésre
Teljes felújítást végeztünk a Koloska-patak – Balatoni Bringakör részeként
üzemelő - kerékpáros hídján
Két játszótéren rendeltünk meg bővítést korosztályos játszóelemek beépítésével
(Kovászna park, Hősök tere) valamint megerősítettük a térvilágítást is két
kandeláber felépítésével (Kovászna park)

5) Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály
A Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály feladata a közművelődési
intézmények és művészeti területek helyi irányításában, ellenőrzésében történő közreműködés.
Szakterületet érintő döntés - előkészítő és végrehajtási feladatok ellátása, folyamatos
kapcsolattartás az érintett intézmények vezetőivel, a fenntartói döntések előkészítése az
intézmények működtetésével kapcsolatban, az intézmények törvényben meghatározott és
alapító okirat szerinti működésének ellenőrzése.
5.1. Rendezvények
A koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések következményeként a 2021-es
évben a „nyitásig” a hagyományos rendezvények, nemzeti ünnepek, programok vagy
elmaradtak vagy on-line kerültek megrendezésre vagy elhalasztásra kerültek.
Balatonfüred 2021-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, mely az idén
átszőtte a kiállításokat, programokat, rendezvényeket is. Az ünnepi programsorozat első
állomása volt a 2021. június 5-én megnyílt színvonalas kiállítás a Vaszary Galériában, amit a
Fortepánnal közösen szerveztünk. A Helytörténeti Gyűjtemény kezdeményezésére számos
magántulajdonban lévő fotóval kiegészülve szabadtéri kiállítás nyílt a Vásárcsarnok mellett,
majd ezt a kiállítást a Balatonfüredi Borhetekre is levittük. A Magyar Posta Zrt. balatonfüredi
grafikával díszített boríték és bélyeg kiadásával is megemlékezett a kerek jubileumról.
November 19-én 50 fát ültettek el a balatonfüredi diákok a Berzsenyi-forrás melletti sík
területen. A facsemetéket a Bakonyerdő Zrt. ajánlotta fel.
A koronavírus-járvány nem tette lehetővé, hogy megtartsuk az ilyenkor szokásos, kihelyezett
ünnepi testületi ülésünket. Tervezzük, hogy 2022. év tavaszán, a járvány csillapodásával minél
szélesebb közönséget megszólítva méltó módon ünnepeljük meg az 50 éves évfordulót.
Az engedélyezett nyitás után, a járványügyi rendeletek betartásával már megrendezésre
kerülhetett (2021. június végén) az EKF – el együttműködve a MozgóKép Fesztivál, melynek a
díjátadó ünnepségét is Balatonfüreden tartották.


A 2020-as évben a város ikonikus rendezvénye, az Anna- bál és Anna Fesztivál
elmaradtak. 2021-ben az Anna-bál és kísérőrendezvényei még a szigorú járványügyi
intézkedések ellenére is több ezer embert vonzottak. Nagy sikerrel rendeztük meg.
2021-ben meghívtuk a 2020-ban elsőbálozó 18 éves füredi leányokat is, így minden
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eddiginél több 22 füredi 18 éves leány vett részt a bálon. A bál szépe, Horváth Eszter is
közülük került ki.


Balatonfüred máig legnagyobb és legtöbb látogatót vonzó rendezvénye a Balatonfüredi
Borhetek, mely idén a veszélyhelyzet előírásainak megfelelően szűkebb
programkínálattal került megrendezésre.



Zoób Kati divattervező 2021. augusztus 21-én mutatta be legújabb kollekcióját, a
Blaha Lujza utcában, majd a Vaszary Galéria kertjében, végül a Zákonyi utca új
közparkjában ért véget a látványos show. 100 darabból álló, több mint 25 év történetét
összefoglaló, kifinomult öltözéksort láthatott Balatonfüreden a közönség, melyet 100
modell mutatott be.



A 2021. év egyik kiemelt rendezvénye volt a Balatonfüred – Tihany Eucharisztikus
Napok. (2021. szeptember 3-4).
o Az 52. Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz
csatlakozva, szorosan együttműködve a Veszprémi Érsekséggel, Tihanyi
Apátsággal és a Balatonfüredi Római Katolikus Templommal közösen
rendeztük meg a Balatonfüred – Tihany Eucharisztikus Napokat.
o A rendezvényt támogatta: NKA, Veszprémi Érsekség, Önkormányzat
o A rendezvény keretein belül felállítottuk a balatonfüredi származású, világhírű
francia szobrászművész Maria de Faykod „Eucharisztia” című carrarai márvány
szobrát. A szobor felállítására az NKA támogatásával került sor, dr. Udvardy
György veszprémi érsek ünnepélyes körülmények közt áldotta meg a művésznő
és több száz érdeklődő jelenlétében.
o Az MTA felkérésére Maria de Faykod művésznő Balatonfüreden vehette át az
ide év Magyar Örökség Díját.
o Az 1938-as Balatonfüredi Eucharisztikus Napokra is emlékezve a hajós
körmenettel, a Siófok Katamaránon Mihályi Jeromos tihanyi perjel tartotta a
Szentségimádást, melyet a Katamaránt követő hajókon is lehetett hallgatni,
valamint elő közvetítésként kivetítettük a Kisfaludy színpadon felépített ledfalra.
A körmenetet követte dr. Udvardy György Veszprémi Érsek Úr szabadtéri miséje
mintegy 1000 résztvevő jelenlétében, akik a fáklyás felvonulás befejeztével egy
szeretetünnepségen is részt vehettek, csakúgy ahogy az azt követő Szent Efrém
koncerten.





Az EKF támogatásával rendeztük meg a járvány miatt szűkített létszámmal, de a
szokottnál gazdagabb programmal szeptemberben 18-20. között a XXIX. Salvatore
Quasimdo költőversenyt.



A Füredi Szüret és Romantikus Reformkor az őszi időszak legkedveltebb
rendezvényei közé tartoznak.



2021. október 27-én, az országos premier előtt Balatonfüreden mutatták be a Magyar
Passió c. filmet.



2021. október 30-án a Szépművészeti Múzeumban megnyíló Cezanne-tól Malevicsig
kiállítás megnyitójának alkalmából Magyarországra látogatott Cezanne dédunokája és
egy beszélgetés erejéig Balatonfüredre is eljött.
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2021. november 12-14. között rendeztük meg a Hamvas Asztaltársasággal és ugyancsak
az EKF támogatásával a 21. Hamvas Napokat. Ennek keretében nyitottuk meg Szőcs
Géza költőről elnevezett irodalmi szalont.

5.2. Együttműködések
-

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park tulajdonában lévő Lóczy-barlang a felújítás után
átadásra került a közönség számára.
Az Önkormányzat és a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) együttműködése keretein
belül csatlakoztunk a 175 éves jubileumi rendezvénysorozathoz. Gróf Széchényi
István születésnapjára is emlékezve 2021. szeptember 18-án több ezer érdeklődő követte
a nagyszabású hajós seregszemlét, mely csak 25. évente kerülhet megrendezésre.

5.3. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE)
Megtörtént a Balaton Best Nonprofit Kft. kivásárlása. A BTE névértéken (750.000 Ft) vásárolta
ki a Riviéra és Tihany tulajdonrészét, míg Balatonalmádi esetében ez az összeg 0 Forint volt a
felhalmozott tartozások következtében. A BTE 1/1 tulajdonát képezi innentől a Balaton Best.
A cég mostantól átstrukturálásra kerül, tevékenységeinek listája kibővül, Áfa körbe kerül. A
BTE feladata továbbra is a tagok érdekképviselete marad, egyéb jövedelemtermelő
tevékenységei átkerülnek a Balaton Best-be.
A folyamatban lévő beruházások folyományaként a Reformkori Városrészből több intézmény is
új helyre költözik. Költözik a Torinform Iroda, a Helytörténeti Gyűjtemény és a Városi
Múzeum. Ezzel párhuzamosan elindul a MOMÜ, a Balatonfüredi Modern Műtár létrehozása a
Blaha utca 3-5. ingatlanokban.

5.4 A Turizmus számokban
Megjegyzés: A KSH, a MTÜ és a saját nyilvántartásunk adatai szignifikáns különbséget mutatnak pl.:
vendégéjszaka számban. Az alábbi elemzés a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály saját
nyilvántartásának adatai alapján készült.

2019 év
adóköteles
hó
összes vé
vé
január
16 655
14 466
február
22 856
19 699
március
28 053
23 703
április
42 711
34 921
május
65 814
58 080
június
136 588
107 408
július
259 092
181 519
augusztus
265 469
200 935
szeptember
82 107
75 422
október
45 002
36 062
november
21 488
18 697

2020 év
összes vé
21 679
27 082
17 112
2 757
12 364
67 479
228 565
265 804
66 882
37 258
8 334
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adóköteles vé
18 533
22 651
12 292
1 260
9 046
52 652
168 119
206 351
55 956
29 242
4 707

2021 év
adóköteles
összes vé
vé
3 861
1 339
3 996
1 567
4 661
2 145
4 194
2 408
23 840
18 723
87 546
66 042
224 000
160 536
256 113
189 951
76 426
67 021
NA
NA
NA
NA

december
összesen:

24 954
1 010 789

20 950
791 862

3 429
758 745

1 192 NA
NA
582 001
684 637
509 732

Adatforrás: Balatonfüred Város Önkormányzata Adóügyi Osztály

Adóköteles vendégéjszakák száma
2019-2020-2021. I-IX
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

791 862
582 001

1

509 732

2

2019

3

2020

2021 I-IX

Adóköteles vendégéjszaka változások %-ban kifejezve
2019 év
hó

összes vé adóköteles vé

január
16 655
február
22 856
március
28 053
április
42 711
május
65 814
június
136 588
július
259 092
augusztus
265 469
szeptember
82 107
október
45 002
november
21 488
december
24 954
összesen:
1 010 789

14 466
19 699
23 703
34 921
58 080
107 408
181 519
200 935
75 422
36 062
18 697
20 950
791 862

2020 év
Változás
Változás
összes vé adóköteles vé
2019-2020
2020-2021
28,11%
21 679
18 533 -92,78%
14,99%
27 082
22 651 -93,08%
-48,14%
17 112
12 292 -82,55%
-96,39%
2 757
1 260
91,11%
-84,42%
12 364
9 046 106,98%
-50,98%
67 479
52 652
25,43%
-7,38% 228 565
168 119
-4,51%
2,70% 265 804
206 351
-7,95%
-25,81%
66 882
55 956
19,77%
-18,91%
37 258
29 242 NA
-74,82%
8 334
4 707 NA
-94,31%
3 429
1 192 NA
-26,50% 758 745
582 001 -12,42%

2021 év
Változás
2019-2021
1 339 -90,74%
1 567 -92,05%
2 145 -90,95%
2 408 -93,10%
18 723 -67,76%
66 042 -38,51%
160 536 -11,56%
189 951
-5,47%
67 021 -11,14%
NA
NA
NA
509 732 -35,63%

összes vé adóköteles vé
3 861
3 996
4 661
4 194
23 840
87 546
224 000
256 113
76 426
NA
NA
NA
NA
NA
NA
684 637

Koronavírus-járvány előtt:
Az adóköteles vendégéjszaka számok jól mutatják, hogy Balatonfüred már nem csak egy 2-3
hónapos város. A 3 kiugró nyári hónapot kivéve illetve a már nagyon erős szeptembert,
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gyakorlatilag kiegyensúlyozott turizmus tapasztalható a városban egész évben. 2020.
márciusáig – a veszélyhelyzet bevezetéséig – a 2020. januári és februári vendégéjszaka számok
28%-os illetve 15%-os növekedést mutattak. A 2020-as évben 26,5%-kal csökkentek a
vendégéjszaka számai a 2019-es adatokhoz képest. 2020-ban összehasonlítva a 2019-es évvel
csak augusztus hónapban értük el, illetve minimális értékben haladtuk meg a 2019-es
vendégéjszaka számokat. Az újabb „zárás” sem tett jót a turizmusnak, csak májusban talált
magára a szektor, több, mint 100%-os növekedést mutatva 2020-hoz képest. Érdemi növekedést
mutat még 2021. június és szeptember, de 2019-el összehasonlítva a 2021-es adatokat minden
hónap csökkenést mutat.A 2021-es évet összehasonlítva a 2019-es év összes vendégéjszaka
számával, egy 35,63%-os csökkenést tapasztalhatunk, mely még nagyobb csökkenés, mint
2020 és 2019 vonatkozásában a 26,5%. (megj.: a 2021-es adatok: I-IX hó) A nyitás ellenére
sem tértek vissza a 2019-es vendégéjszaka számok, még a legerősebb hónap – augusztus – is
elmaradt (189 951 VÉ) a 2019-es adattól. (200 935)
A KSH adatai alapján a 2020-as évben Balatonfüred országosan az első helyre került
vendégéjszaka számokat tekintve, de ez nem azt jelenti, hogy „Covid nyertes” város vagyunk.
A KSH adatai alapján: (nem egyeznek a mi adatainkkal és az MTÜ adataival sem) 2019-ben
Balatonfüreden a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött összes vendégéjszaka szám: 733 687
darab, mellyel országos szinten a 3. helyet foglaltuk el (Budapest kivéve a statisztikából).
A Covid járvány miatt hozott járványügyi intézkedések következtében 2020-ban a
Balatonfüreden eltöltött összes vendégéjszaka szám 507 619-re csökkent. Ezzel a
vendégéjszaka számmal országosan az első helye kerültünk vendégéjszaka számok
tekintetében. Ezen adatok viszont nem azt jelentik, hogy a város nem szenvedett el bevétel
kiesét, hanem azt, hogy azon településeket előztük meg, ahol a vendégéjszakák számának
túlnyomó részét a külföldi turisták teszik ki, illetve fő turisztikai vonzerejük a melegvizes
fürdő. (Pl.: Hévíz, Bük)
A KSH adatai alapján 2019-ben Balatonfüreden 478 124 belföldi és 255 563 külföldi
vendégéjszakával a belföldi sorrendben 3. helyen, külföldi sorrendben 5. helyen szerepelünk.
(megj.: 2019: Hévíz 675 270 külföldi, 468 871 belföldi vendégéjszaka)
Szintén a KSH adatai alapján 2020-ban Balatonfüreden 429 521 belföldi, illetve 78 098
külföldi vendégéjszakával, a belföldi sorrendben az első, a külföldi sorrendben pedig a 6. helyet
foglaljuk el.
Ezek alapján megállapítható, hogy Balatonfüreden a belföldi turizmus – a többi várossal
szemben mérve – kisebb mértékben esett vissza, viszont a koronavírus-járvány ellenére, a
külföldiek továbbra is több vendégéjszakát töltöttek el a melegvizes fürdőkön. (Külföldi
vendégéjszakák számában egy helyet visszaesetünk 2019-hez képest, mivel Győr megelőzte
Balatonfüredet.)
Az adatok alapján az elmúlt években a külföldi turizmusban rejlő lehetőségeket nem igazán
használtuk ki, ebben a szegmensben a jövőre nézve (koronavírus-járvány után) hatalmas
előrelépéseket lehet elérni. Akár a lista elején lévő városokkal együttműködve, akár
vállalkozások, borrégiók közötti mikro együttműködések során. Az adatok alapján az látszik,
hogy azok a városok estek vissza nagyobb mértékben a turizmusban, melyek úgymond „egy
lábon állnak”. Egyértelmű, hogy Balatonfüred természeti és épített környezete, strandjai,
országos hírű rendezvényei olyan vonzerők, melyeknek köszönhetően a koronavírus-járvány
nem olyan mértékben hatott a turizmusra, mint más városok esetében.
5.5. Nemzetközi kapcsolatok
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A koronavírus-járvány miatt a nemzetközi kapcsolatok aktív tevékenységének lehetőségei
teljesen beszűkültek, lehetetlenné váltak. A testvérvárosokkal és a nagykövetséggel főként
online formában valósult meg a kapcsolattartás. Egy rendezvényt sikerült mindössze
megvalósítanunk az Indiai Nagykövetséggel szoros együttműködésben. 2021. májusban, a
járványügyi előírások szigorú betartása mellett, szűk körben meg tudtunk szervezni egy zenés,
kulturális bemutatót, amelyet az Indiai Nagykövetség hozott el hozzánk Rabindranath Tagore
születésének 160., halálának 80. évfordulója alkalmából.
5.6. Balatonfüred Városért Közalapítvány tevékenysége
A Közalapítvány az idén is kiadta a Tempevölgy folyóiratot, illetve több könyv kiadását
gondozta, pl. Palágyi Sylvia, Kirschhof Anita: Balatonfüred római kori települései és
falfestményei című várostörténeti kötet kiadása.
5.7. Civil szervezetekkel történő együttműködés:
Az alulról jövő kezdeményezések továbbra is rendkívül fontosak számunkra, az előző évekhez
hasonlóan a városban működő civil szervezeteket pályázati rendszerben, amelyeket az idén is
támogattuk 2,7 M forinttal. Működésre 14, programszervezésre 6 pályázat érkezett.
5.8. Oktatási ügyek:


A mindenkori járványügyi szabályok fokozott betartása mellett az óvodák és a bölcsőde
is folyamatosan működhetett.



Az iskolákban az intézményvezetők és a pedagógusok rugalmasságának,
felkészültségének köszönhetően tavasszal (márciustól) gördülékenyen ment az átállás a
digitális oktatásra. Az egyre növekvő átoltottságnak köszönhetően áprilistól újra
megnyíltak az iskolák kapui az alsó tagozatosok előtt, május 10-től pedig a felsősök és a
gimnazisták előtt is, így minden diák és tanár újra jelenléti oktatásban vehetett részt.



Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások gond nélkül, főként online zajlottak.
Néhány intézményben lehetőség volt a személyes beiratkozásra is, amelynek menetét az
intézményvezetők gondosan előkészítették.



A város nevelési-oktatási intézményei 100%-osan, vagy közel 100%-osan telítettek.



A Ferencsik János Zeneiskola nagy sikerű és színes egyhetes rendezvénysorozatot
szervezett októberben a Zeneiskola névadásának 40. évfordulója alkalmából.



2021. október 20-án nagy sikerrel és létszámmal tudta megrendezni a Radnóti Miklós
Általános Iskola hagyományos logika versenyét, melyre nagy érdeklődéssel érkeztek
diákok nemcsak a füredi iskolákból, de Kecskemétről, Szolnokról és Komáromból,
Győrből és Gyuláról is.



2021. október 22-én rendezte a Balatonfüredi Református Általános Iskola a VII.
Országos Zsoltáréneklő Versenyt, amelyen a zsűri által kiadott kilenc arany
minősítésből négyet a Református Iskola tanulói/csoportjai kaptak. (összes résztvevő
gyermeklétszám: 100 fő)
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Idén nemcsak a város, de a Radnóti Általános Iskola is 50. évfordulóját ünnepli. Az
ünnepi gálaműsort 2021. november 26-án tartották volna meg, azonban az egyre
fokozódó járványügyi helyzet miatt, több rendezvényhez hasonlóan, ez sajnos elmaradt.



2021. november 12-én a Magyar Nyelv Napja alkalmából idén újra összehívhattuk a
diákokat a kiserdei kőszínház oszlopaihoz, ahol a füredi iskolákból közel 100 tanuló
szavalta el a Quasimodo-díjas Vajna Ádámmal Babits Mihály Esti kérdés című versét.
A közös versmondáshoz több iskola is csatlakozott kulturális testvérvárosainkból.



2021. június 28-tól 2021. augusztus 19-ig a Radnóti Miklós Általános Iskola adott
otthont a Nyári Napközinek, amit 8 héten keresztül átlagosan napi 30 gyermek vett
igénybe. Ezúton köszönöm a napköziben ügyeletet vállaló pedagógusoknak és a
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársainak a változatos
programok összeállítását, és korrekt együttműködést.



Tanulmányi ösztöndíjak:
o Városi Ösztöndíjat kapott 20 felsőoktatásban tanuló tehetséges balatonfüredi
fiatal. A havi 58.000 Ft ösztöndíjat az első és a második félévi eredményeik alapján 1010 kiválóan teljesítő füredi egyetemista kapta.
o A 2021-es Bursa Hungarica: 8 diák részesült támogatásban. Az 1 350 000.önkormányzati támogatás kiegészítve a megyei és minisztériumi kerettel, havi szinten
11.700.- Ft támogatást kaptak a fiatalok.

5.9. Sport
 2021. október 19-én a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökével Dr. Princzinger Péter úrral
letettük a Kisfaludy strand bejáratánál épülő 100 nm-es egyszintes kerékpáros
multifunkcionális szolgáltató ház alapkövét. Terveink szerint a létesítmény 2022. év
májusában nyílhat meg.
 2021. június 19-én hatodik alkalommal rendezték meg a felső városrészben, illetve a
környező településeken kijelölt pályán a VI. Balaton Mountainbike Maraton elnevezésű
nemzetközi kerékpáros versenyt.
 Több alkalommal rendeztek különféle futóversenyeket a városban, úgy mint a XV.
UltraBalaton futóversenyt, vagy a Generali Run futóversenyt, vagy a Balatonfüredi Ultrafutó
Fesztivált. Idén szeptember 24-én 658 tanuló futotta végig a Fut a Füred futóversenyt,
amelyen a legnagyobb létszámú futam az I. korcsoportos lányoké volt.
 2021. szeptember 9-12. között a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen szerveztük meg
a SUP Világbajnokságot, amelyen ötven ország, több mint ötszáz versenyzője állt rajthoz.
 53. alkalommal adott otthont Balatonfüred a Kékszalag vitorlásversenynek. Európa
legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén 556 hajó indult. A győztes az RSM nevű hajó lett,
Vándor Róbert vezetésével, amely 11 óra 42 perc 12 másodperc alatt teljesítette a távot.
 NB I-es férfi kézilabda csapatunk a Magyar Bajnokság harmadik helyén várja a következő
mérkőzését. Az NB I-ben szereplő női röplabdázóink is eredményesek voltak. Vadnai
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Jonatán és Benjámin vitorlázóink eredményesen szerepeltek a Tokiói Nyári Olimpiai
Játékokon.
 Gálfi Dalma teniszezőnk, a legmagasabban jegyzett magyar női teniszező, a 23 éves sportoló
ugyanis a WTA legfrissebb világranglistáján a 125. helyre lépett elő, megelőzve Udvardy
Pannát (143.) és Babos Tímeát (147.) is.
 Az idén is közel 70.000.000.- Ft-tal támogattuk a balatonfüredi sportegyesületeket.
5.10. Pályázatok:
KÖNYVTÁR
2019. évi pályázatok és 2020. évi pályázatok *

pályázat

program

elnyert összeg

NKA Közművelődési Kollégium

Barangolás a Börzsönyben és
környékén. Honismereti
Tábor

300 000

NKA Közművelődési Kollégium

Lipták Gábor Városi Könyvtár
nyilvános szolgáltatási
tereiben új bútorzat
beszerzése.

3 468 000

Egyéb felhalmozási célú
támogatások

10 000 000

Működési támogatás

10 000 000

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Összesen: 23.768.000
BALATONFÜREDI TURISZTIKAI EGYESÜLET
2019. évi pályázatok *
pályázat
GINOP 7.1.9-17-2018-00008 Huray
Villák projekt
TOP.-1.2.1.-16-VE1-2020-00022

program
Új Tourinform Iroda
kialakítása
A balatonfüredi Brázay
terület fenntartható
turizmusfejlesztése

elnyert összeg
14513373
1.000.000

Összesen: 15.513.373
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FÜREDKULT
2020. évi pályázatok és 2021. évi pályázatok
pályázat
NKA
CSM - Családügyi Minisztérium
CSM - Családügyi Minisztérium

program
Anna Fesztivál 2021
(Szerződés alatt)
Magyar Nyelv Napja 2021
(Jókai napok jegyében) (Szerződés alatt)
Füredi Őszi Fesztivál 2021
(Szerződés alatt)

elnyert összeg
18 000 000
12 700 000
19 050 000

PIM

Parker Jazz Club
működéséhez

Csoóri Sándor Program

Tájház (Lóczy L. 101) - off-line szerződés alatt

NKA

A Trittico poetico avagy
Három költő című kiállítás,
még nem kaptuk meg a
támogatást

EKF

utófinanszírozás 2023-ig

25 000 000

NKA

Eucharisztikus Napok

10 000 000

EMT Előadó-művészeti Támogatás

2020 Kisfaludy Színház
működés 2021

30 000 000

EMMI

2020 Kisfaludy Színház
működés 2021

10 000 000

Balaton Fejlesztési Tanács
NKA

9 000 000
10 000 000

1 500 000

Füred Ősz, Romantikus
Refomkor
Borhét 2021, támogatást
megkaptuk

Önkormányzati Előirányzatgazdálkodási Modul

Közművelődési
Érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzati Előirányzatgazdálkodási Modul

Muzeális Intézmények
Szakmai Támogatása Kubinyi
Ágoston program

2 500 000
5 000 000

216 000

3 000 000

Összesen: 155.966.000
Szponzorázió összesen

Anna-bál

9.350.000

Szponzorázió összesen

Borhét

6.810.000

Szponzorációval együtt: 172.126.000

ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi pályázatok
pályázat

elnyert összeg

NKA
NKA
EKF

program

12 000 000 "Eucharisztia" szobor felállítása
1.000.000
3.000.300

Balatoni Hal és Bor Ünnep
POKET Balaton Zsebkönyv automata

Összesen: 16.000.300
Megjegyzés: A pályázatokat a 2019-2020-as évek során nyerték el, ám azok összege a
korornavírus-járvány miatt átkerült a 2021-es év költségvetésébe, így az elszámolási
határidejük is a 2021. évre esik.
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