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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. november 30-i testületi ülésére
Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről.
A Képviselő-testület tagjai a tevékenységük ellátása során nap, mint nap kapcsolatban vannak a
hivatal munkatársaival, a bizottsági és testületi ülések napirendjeinek előkészítésekor,
tárgyalásakor, végrehajtása során, ugyanakkor átfogó képet a hivatal munkájáról csak ezen éves
beszámoló alkalmával kapnak.
A beszámolás lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület teljés körű információval, átfogó
képpel rendelkezzen a hivatali munkáról, hiszen a képviselő-testület és a bizottságok által
tárgyalt napirendek – bár tartalmaznak egyes területekről beszámolókat - nem fedik le az
ellátott önkormányzati és államigazgatási tevékenységet.
A teljesség igénye nélkül a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) a következő feladatokat végzi: a képviselő-testület, a társulások működésének
biztosítása, anyakönyvi ügyintézés, birtokvédelmi, hagyatéki eljárás, kereskedelmi igazgatási
feladatok, telepengedély, adóigazgatás, közterület foglalási engedélyekkel kapcsolatos ügyek,
lakás- és helyiségbérletek, városüzemeltetés, a városi beruházások előkészítésének-,
lebonyolításának biztosítása, intézményi kapcsolattartás, települési támogatás, étkezési térítési
díj hozzájárulás, felsőoktatási tanulmányi támogatás, Bursa Hungarica, hirdetmények
közzététele, pályázatok figyelése, elkészítése, elszámolása.
Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően a képviselő-testület által az önkormányzati és
államigazgatási feladatok ellátására létrehozott Hivatal önálló jogi személyiségű költségvetési
szerv. A képviselő-testület, mint alapító irányítói jogokkal rendelkezik. A Hivatal méretét,
szervezetét és felépítését a képviselő-testületnek az ellátandó feladatok függvényében kell
meghatároznia, amely függ a város nagyságától, lakosság számától, a működtetett intézmények,
a létrehozott gazdasági társaságok, a biztosított közszolgáltatások nagyságrendjétől, az
államigazgatási feladatoktól. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó – kötelező és önként
vállalt - feladatok ellátásáért a képviselő-testület és szervei, azaz a polgármester, a bizottságok,
a hivatal, a jegyző és a társulások felelősek.
Az egyes osztályok 2020. évi tevékenysége

Városi Kincstár
Az év egyik legjelentősebb feladatként jelentkezett az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének döntésre való előkészítése. A feladat elvégzése megtörtént, hiszen a
Képviselő-testület, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban ÁHT) rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzati rendeletet elfogadta.
A Városi Kincstár látja el:
 a Balatonfüred Város Önkormányzata 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 pénzforgalmi 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 támogatás igényléssel, elszámolással kapcsolatos feladatokat.
2020. évben a fenti intézmények vonatkozásában az alábbi táblázat szerinti tételek kerültek
feldolgozásra:
kötelezettségvállalás
(szerződés, megrendelő)
1989

utalvány
11819

kimenő
számla
2409

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
VÁROSI RENDELŐINTÉZET

763

2568

592

542

1627

290

VÁROSI BÖLCSŐDE

174

599

24

VÁROSI KÖNYVTÁR

257

835

66

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

82

199

44

BSZAK

800

1779

444

KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁS

10

119

KISERDEI ÓVODA

252

929

27

ÓVÁROSI ÓVODA

185

785

13

TÜNDÉRKERT ÓVODA

233

1015

14

ÖNKORMÁNYZAT
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Adóügyi Osztály
A helyi adókról szóló 1990. évi C. (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) ideiglenes jellegű iparűzési adó
c) építményadó
d) telekadó
e) idegenforgalmi adó személyek után
f) külterületi termőföldadó
A bevezetett, és 2020. évben hatályban lévő adónemek tekintetében az adóztatási feladatokat az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 22. § b) pontja alapján az
önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság látta el.
Az Adóügyi Osztály vetette ki és szedte be a gépjárműadót és a talajterhelési díjat, feladatunk
volt továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások tekintetében a végrehajtási eljárások
lefolytatása. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe a helyi adóztatáson felül még egyéb
feladatok is tartoznak (pl.: adóigazolások kiállítása, adó- és értékbizonyítványok elkészítése,
bírósági költségmentességhez kapcsolódó igazolások kiállítása, stb.). Az adóztatáshoz
kapcsolódóan azonban számos egyéb, nem ennyire látványos, és eredményekben egyáltalán
nem mérhető feladatnak is eleget kell tenni. Negyedéves, féléves zárásokat kell készíteni, és
teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton
(E-adat, ÖNEGM-rendszer) és gyakran papír alapon is. A zárásokról adatszolgáltatás készül a
költségvetés felé is. Adatot kell szolgáltatni a bevezetett helyi adók szabályairól a hatályos
adórendelet alapján, a helyi iparűzési adóról, az idegenforgalmi adóról, a talajterhelési díjról, az
éves adókivetésekről, stb. Az éves költségvetéshez a helyi adók vonatkozásában bevételi
javaslatot kell készíteni, illetve számszerűsíteni a közvetett támogatások mértékét is.
A bevezetett helyi adók közül a legnagyobb bevétele az önkormányzatnak a helyi iparűzési
adóból származik. Az iparűzési adó tekintetében a törvény által megengedett maximális, 2 %-os
adómértéket alkalmazzuk. Az építményadót illetően folyamatosan bővül az adótárgyak száma,
és ezzel összhangban az adóalanyok köre. Az adótárgyak jellegétől függően többfajta
adómérték hatályos a város illetékességi területén. A város költségvetésében kiemelkedő
jelentőségű az idegenforgalom, és az abból származó idegenforgalmi adóbevétel. Ezen adónem
tekintetében is évről-évre dinamikusan növekszik az önkormányzat bevétele, amely a
valorizáción kívül elsősorban városunk kiemelkedő idegenforgalmi potenciáljának köszönhető.
2013-tól 2019-ig bezárólag a gépjárműadó megosztott bevétel volt, csak 40%-a maradt az
önkormányzatoknál, a bevétel 60%-a a központi költségvetés részét képezte. 2020. évben a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat (adó kivetése és beszedése) a helyi adóhatóság látta el,
azonban a bevétel 100 %-át a Magyar Államkincstár részére kellett továbbítani. 2021. évtől a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a NAV hatáskörébe utalták.
Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések is jelentős terhet rónak az adóhatóság
dolgozóira. Az adókötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén fizetési
felszólításokat küldünk, illetve végrehajtási eljárásokat kezdeményezünk (gépjárműfoglalás,
hatósági átutalási megbízás, munkabérletiltás, stb.). A kialakult gazdasági környezetben a helyi
adóbevételek realizálása egyre nehezebb feladat.
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A Szervezési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály
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, Vagyongazdálkodási és Hatósági 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 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 Képviselőtestület bizottságainak üléseit és nyilvántartja az ülésekről készült jegyzőkönyveket,
gondoskodik a Képviselő-testület ülésen távol maradó képviselők bejelentésének fogadásáról,
nyilvántartásának vezetéséről.
A képviselők és a külső bizottsági tagok megválasztásukat követő 30 napon belül, majd 2020.
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 Hivatal látja
el. A társulási tanácsi ülésekről készült jegyzőkönyveket a Hivatal készíti el és küldi meg
elektronikus úton a Vészprém Megyei Kormányhivatal felé.
Az osztály feladata a közmeghallgatások és lakossági fórumok lebonyolításában való
közreműködés.
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Képviselő-testület határozatai, rendeletei:
HATÁROZA
Képviselő-testület üléseinek ideje
T

RENDELET

2020. január 6.

5

0

2020. január 28.

5

0

2020. február 14.

16

4

2020. március 5.

8

5

2020. március 11.

3

0

2020. március 26.

27

6

2020. április 3.

1

1

2020. április 7.

3

0

2020. április 24.

5

0

2020. május 6.

0

1

2020. május 12.

1

0

2020. május 25.

5

1

2020. május 27.

2

0

2020. május 29.

6

1

2020. június 2.

3

0

2020. június 3.

8

0

2020. június 23.

7

0

2020. június 29.

7

0

2020. július 9.

22

3

2020. július 9.

2

0

2020. július 23.

11

0

2020. augusztus 06.

6

4

2020. augusztus 31.

8

0

2020. szeptember 24.

41

4

2020. október 13.

4

0

2020. október 29.

27

0

2020. november 12.

3

1

2020. november 13.

2

1

2020. november 19.

5

0

2020. november 25.

12

3

2020. december 4.

5

1

2020. december 14.

14

1

2020. december 18.

3

2

2020. december 21.

11

3

összesen:

288

42

mindösszesen:

330
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Az osztály felelős a Hivatal működéséhez szükséges informatikai háttér biztosításáért,
fejlesztéséért, az alkalmazott szoftverek biztonságos működtetéséért.
Az informatikus további feladatként ellátja továbbá 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 végezte.
A Hivatal ügyiratkezelését a központi iktató ügykezelői látják el az iktatási, ügyiratkezelési
feladatokat. Ez a létszám az év folyamán időszakosan kiegészült a közfoglalkoztatottakkal,
illetve részben a szakmai gyakorlatot teljésítőkkel, és nyári munkát vállaló diákokkal.
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 az 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.
2020. évben összesen 17 fő közfoglalkoztatott volt állományban az Önkormányzatnál.
Az 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 feladatok. Az osztály feladatai közé tartozik a
társasházak törvényességi felügyeletének ellátása is.
Az osztály látja el a címnyilvántartás vezetését illetékességi területen lévő címekről, végzi a
címmegállapítással, címnyilvántartással összefüggő változások vezetésének feladatait.
Általános igazgatási feladatok statisztikája:
Birtokvédelmi ügy: 45 főszám, 211 alszám
Állatvédelmi ügyek: 1 főszám, 14 alszám
Panasz és közérdekű bejelentés: 50 főszám, 92 alszám
Közterület használati ügyek száma: 147 főszám, 343 alszám
A közterület-használati díjak vonatkozásában 2020. évben 11 502 781 Ft közterület-használati
díj került kiszámlázásra.
Panaszbejelentések
Az ebösszeírástól függetlenül megnövekedtek az állattartással, elsősorban a kutyatartással
kapcsolatos lakossági bejelentések, melyek kivizsgálása sok esetben a bejelentett ingatlan/lakás
többszöri felkeresését igényli. Az esetek többségében a panaszkivizsgálás sikeresen lezárul az
állattartó jogszabályi előírásokról történő tájékoztatásával. Vannak olyan bejelentések is,
amelyek panaszkivizsgálása eredményre nem vezet, hatósági eljárás megindítására jogszabályi
felhatalmazás hiányában azonban nincs lehetőség.
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Társasházi törvényességi felügyelet
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 teljésítettek, törvényes működésüket helyreállították.
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 7/2015. (II.27.) rendelete alapján a jövedelem
számítás alapját a mindenkori nyugdíj legkisebb összege (jelenleg 28.500 Ft) határozza meg.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: évente kétszer, augusztus és november
hónapokban nyújtott, gyermekenként 6.000 Ft, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esetében 6.500 Ft összegű támogatás. A korábbi Erzsébet utalvány formájában biztosított
támogatás pénzbeli kifizetésre változott, 41 fő jogosult részére, összesen 628.000 Ft értékű
kifizetés történt.
Rendszeres települési ápolási támogatás: 2 fő támogatott részére, összesen 470.000 Ft
kifizetés történt.
Rendszeres települési gyógyszertámogatás: 45 fő támogatott részére, összesen 1.941.000 Ft
kifizetés történt.
Rendszeres települési lakhatási támogatás: 55 fő támogatott részére, összesen 994.000 Ft
kifizetés történt, többségében a támogatási összegek közmű szolgáltatók felé történő
átutalásával.
Újszülött gyermek támogatás: 62 fő támogatott részére, összesen 5.390.000 Ft kifizetés
történt. 3 év megszakítás nélküli balatonfüredi állandó lakcímhez, illetve 5 év folyamatos
balatonfüredi munkahelyhez kötött támogatás.
Temetési támogatás: 11 fő támogatott részére, összesen: 330.000 Ft kifizetés történt.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 57 család részére, összesen 1.874.000 kifizetés
történt, a gyermekek nevelésével, gondozásával, tanulmányaival kapcsolatos költségekre.
Rendkívüli települési támogatás: 179 fő támogatott részére, összesen 5.239.075 Ft kifizetés
történt, főként megélhetési, tüzelő vásárlási, illetve eseti gyógyszerköltségekre.

7

2020. évben elemi kár, katasztrófahelyzet miatti rendkívüli élethelyzet városunkban egy
esetben egy családnál állt elő (tűzkár), a kifizetett önkormányzati támogatás 3.000.000 Ft volt.
Egyéb rendkívüli élethelyzetre tekintettel (súlyos betegség, haláleset stb.) képviselő-testületi
döntés alapján a jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül, 1 alkalommal, 400.000 Ft összegű
rendkívüli települési támogatás kifizetése történt meg.
A balatonfüredi lakos, balatonfüredi oktatási intézménybe járó gyermekek részére a negyedéves
tanulói buszbérletek megvásárlása megtörtént, átlagosan 181 gyermek vette ezt igénybe, az
összes kifizetés: 2.195.700 Ft volt.
Általános iskolába járó balatonfüredi gyermekek számára 50 %-os étkezési díjhozzájárulás 6
alkalommal történt, összesen 58.960 Ft került kifizetésre.
Szünidei gyermekétkeztetés: A gyermekvédelmi törvény változása miatt a korábbi nyári
gyermekétkeztetés megszervezési feladatait felváltotta az év valamennyi tanszünetében a
hátrányos, halmozott hátrányos helyzetű gyermekek számára az étkeztetés biztosítása, a nyári
tanszünetben ezen felül felügyeletet és programot is biztosítottak a pedagógusok. A tavaszi és
őszi szünetben 6 gyermek, a nyári szünetben átlagosan 5-6 jogosult gyermek vette igénybe az
étkezési lehetőséget. Összesen 59.281 Ft került kifizetésre.
Védett szőlők: A kérelmek benyújtásának határideje időszakában kezdődő járványhelyzet miatt
kérelem benyújtására 2020. évben nem került sor.
Környezettanulmány: más szervek (pl. bíróság, gyámhivatal, csődvédelmi biztos megkeresése
alapján 9 esetben készítettünk környezettanulmányt, ezen kívül a megüresedő önkormányzati
bérlakások pályázati kiírása után június és szeptember készítettünk környezettanulmányokat a
lakáspályázóknál.
Szépkorúak köszöntése: A járványügyi helyzet miatt - figyelemmel a 90, 95, 100 éves
szépkorú állampolgárok egészségi állapotának védelmére, személyes biztonságára - 2021.
évben, az év elején, mindössze 1 szépkorú balatonfüredi lakos köszöntése történt meg az
önkormányzat részéről személyes részvétellel, egyéb esetben írásbeli gratulációink kíséretében
juttattuk el a Magyarország Kormánya által az ünnepi alkalomra kiállított köszöntő emléklapot.
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.
2020. január 1. és 2020. december 31. között új üzletek nyitása, üzlet megszűnése és
adatmódosítások 247 főszámon, 783 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 teljésítjük a KSH fele a kereskedelmi igazgatás területét érintő negyed- és féléves
adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Szállásférőhelyekkel kapcsolatos bejelentések: létesítés, megszűntetés, adatváltozások: 539
főszám, 607 alszám megosztásban jelentkeztek.
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Anyakönyvi feladatok
Anyakönyvi ügyek statisztikája:
Házasságkötés munkaidőben: 25 db
Házasságkötés munkaidőn kívül: 125 db
- Ebből házasság külső helyszínen (határozathozatalt igényel): 43 db
30 napos várakozási idő alóli felmentés: 25 db
Anyakönyvi kivonat kiadása (születési, házassági, haláleset): 180 db
Házassági névviselés módosítása: 37 db
Névváltoztatás iránti kérelem: 14 db
Válási lap rögzítése: 39 db
Utólagos bejegyzések: 60 db
Apai elismerő nyilatkozatok: 22 db
Statisztikai adatszolgáltatások: 259 db
Haláleset anyakönyvezése: 103 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 vidéki 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.
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.
A talált tárgyakkal kapcsolatos tennivalók – csökkenő számban - továbbra is fordulnak elő,
mind az átvételt, mind pedig a kiadást illetően. 2020-ban mindössze 28 ilyen ügy volt. A
hirdetmények kezelése (kifüggesztés, záradékolás) továbbra is folyamatos, de változó
intenzitású feladatellátást igényel.
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 2020. évben összesen 113 db ügyirat keletkezett, amelyben
398 db alszám ügyintézés történt.
Az osztályon dolgozó 1 fő ügyintéző feladatkörében kerültek ellátásra az alábbi ügytípusok:
Behajtási engedély: 138 főszám és 435 alszám,
Parkolási ügyek: 2 főszám és 4 alszám,
Közterület-bontási ügyek: 168 főszám és 417 alszám,
Közútkezelő nyilatkozatok i: 169 főszám és 352 alszám,
Tulajdonosi nyilatkozatok: 123 főszám és 255 alszám,
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Fakivágási ügyek: 53 főszám és 155 alszám,
Zajvédelmi ügyek: 11 főszám és 30 alszám,
Környezetvédelmi ügyek: 29 főszám és 120 alszám,
Telepengedély ügyek: 29 főszám és 77 alszám,
Kutak létesítése: 17 főszám és 49 alszám
Nehéz gépjármű tárolási nyilatkozat: 3 főszám és 6 alszám
Szintén az osztályon látjuk el a főépítészi referensi és településképi feladatokat, melyek
felsorolásszerűen:










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

Településrendezési feladatként a 2019-ben indult módosítás 25 részterületre vonatkozóan 2020ban zárult le. 2020-ban három alkalommal, több részterületre vonatkozóan kellett rendezési
tervmódosítást kezdeményezni, a tervanyagokat külső tervező készítette. 2 módosítás 2021-ben
zárult, egy még folyamatban van.
Mindezekkel együtt 2020 évben elindult a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata,
amelyre a lakosság részéről idáig 61 módosításra vonatkozó kérelem érkezett be. A
felülvizsgálat lezárását 2022 év második felére tervezzük.
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására 2020 évben egy
alkalommal volt szükség.
A „településképi véleményezési”, a „településképi bejelentési” eljárással, a „szakmai
konzultációval”, a hatósági bizonyítványok kiállításával, valamint a „településképi kötelezési
eljárások” lefolytatásával kapcsolatban 2020. évben összesen 295 db döntés született.
4 esetben született döntés védett ingatlanok támogatására, azonban csak két támogatott vette azt
igénybe. Ketten a járvány miatti szakember hiányra hivatkozva mondták vissza a támogatást.
Szakhatósági állásfoglalást 83 esetben, rendeltetési mód megváltoztatásához hatósági
bizonyítványt 19 esetben adtunk ki.
Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyekkel a Képviselő-testület az előterjesztésekben
havi rendszerességgel találkozott.
Rövid összefoglaló a 2020. évi jelentősebb vagyoni eseményekről:
1. Pályázat útján értékesítettük a 8230 Balatonfüred Táncsics utca 7. szám alatti ingatlant;
2. A Balatonfüred Blaha utca 3 és 5 ingatlanok összevonásra kerültek, a Modern Képtár
kialakítása érdekében;
3. Telekalakításokat végeztünk az "Ófalu" rehabilitációja érdekében;
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4. Pályázatot írtunk ki a leromlott állagú Balatonfüred Ady 44. szám alatti ingatlan
értékesítésére, azzal a céllal, hogy az ingatlanon megvalósuló beruházás minimum 50%-ban
kulturális célt szolgáljon;
5. A balatonfüredi Tölgyfa és Csárda utcák közti területek belterületbe vonásra kerültek;
6. Üzemeltetési szerződést kötöttünk a balatonfüredi Zákonyi utcai mélygarázs felszínén lévő
„A” jelű épületben található „Galéria” ingatlan vonatkozásában;
7. Térítésmentesen megszereztük a Balatonfüred belterületi 403/27 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogát, melyen kerékpáros központ valósul meg;
8. Megszereztük a Balatonfüred Siske utca 7/G szám alatt található ingatlan tulajdonjogát,
bérlakásként történő hasznosítás céljából;
9. Megszereztük a Balatonfüred belterületi 396/5 hrsz.-ú kivett strandfürdő megnevezésű
ingatlan tulajdonjogát;
Továbbá a Balatonfüred Honvéd utca 1 szám alatt található Jókai Emlékház térítésmentes
tulajdonba vételét kezdeményeztük
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.
2020. évben megvalósult pályázatok:
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

Gyógyhelyfejlesztés
Balatonfüred
Városában
GINOP-7.1.9-17-2017-00001 Pénzügyminisztérium
EUCF Veszprém FIVE

EASME

Összköltség

Támogatás

127 244 841

85 000 000

121 117 057

81 935 000

983 128 389
1 100 066 666
11 820 Euro

11 820 Euro

2020-ban benyújtott pályázatok:
Projektcím és projekt
azonosítószám

Támogató

A balatonfüredi Brázay terület
fenntartható
turizmusfejlesztése TOP-1.2.116-VE1-2020-00022
Pénzügyminisztérium
Balatonfüred
tematikus Pénzügyminisztérium

Összköltség

537 700 791
931 725 117

Támogatás

409 532 791
931 725 117
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szabadidőpark
fejlesztése
GINOP-7.1.9-17-2020-00038

Önkormányzatra Önkormányzatra
jutó: 600 565 117 jutó: 600 565 117

Balatonfüred Ófalu fejlesztése
és új közösségi tér kialakítása
TOP-2.1.2-16-VE1-202000010
Pénzügyminisztérium

2 130 108 121

1 655 000 000

Egyéb, hazai fejlesztések:
Projektcím és projekt
azonosítószám

Támogató

Összköltség

Támogatás

Arad
utca
útfelújítás
BMÖFT/334-10/2020
Belügyminisztérium

61 537 000

39 999 050

Aranyhíd sétány kiépítése és
fejlesztése
BFT-SZ-27/2021

Balaton Fejlesztési
Tanács

29 999 758

12 476 145

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

85 000 000

85 000 000

14 219 201

10 000 000

40 000 000

34 000 000

Összköltség
108 352 151

Támogatás
108 352 151

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.
Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő
Széchenyi Strandfejlesztés II.
Nonprofit Zrt.
Zártkert pályázat - 2019
- Herman Ottó Intézet
ZP-1-2019/5198
Nonprofit Kft.
Balatonfüred, Hunyadi utcai
óvoda felújítása - BMÖFT/57/2019
Belügyminisztérium
2020-ban benyújtott fejlesztések:
Projektcím és projekt
azonosítószám
Alkony program előkészítése
X/4756/2020 SZOCSZOLG

Támogató
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

12

Kisfaludy2030
A Balatonfüredi Kemping Turisztikai Fejlesztő
turisztikai fejlesztése – 1. ütem
Nonprofit Zrt.
Kisfaludy2030
A Balatonfüredi Kemping Turisztikai Fejlesztő
turisztikai fejlesztése – 2. ütem
Nonprofit Zrt.
Balatonfüred új kulturális
Kisfaludy2030
negyedének kialakítása – II. Turisztikai Fejlesztő
ütem
Nonprofit Zrt.

1 481 189 500

1 256 257 544

2 823 730 000

1 944 332 942

3 200 000 000

3 000 000 000

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló
jogszabályokban meghatározott ügyviteli és egyéb feladatokat 1 fő közbeszerzési referens látja
el.
A pályázati források elnyerése érdekében nagyon fontos, hogy minél több, az operatív
programokhoz és saját dokumentumainkban meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel,
költségvetésekkel, engedélyekkel rendelkezzünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a megnyíló
pályázati ablakokra beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessünk. 2020. évben is
folyamatosan ezen dolgoztak az önkormányzati fejlesztési ügyekkel foglalkozó munkatársak.
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
2019-2020. évi útépítések
A munkálatok egy része a 2019 évben elkezdődtek a hátralévő utakat felújítását 2020-2021
évben folyatatjuk:
- Szabadság utca út és járda felújítása
- Kiss János utca
- Udvar köz
- Völgy utca alsó szakasz
- Rizling utca (szerviz út)
- Melegvölgyi út alsó szakasz (4511 hrsz.)
- Kökény utca
- Levendula utca
- Csuka köz
- Harcsa köz
- Garda köz
- Gyalog utca felújítási munkái a Kölcsey utca és Somogyi utca közötti szakaszon
P. Horváth Ádám és a Sellő utcákban gyalog- és kerékpárút építése, nyomvonalban lévő
kerítések áthelyezése illetve az érintett közműbekötések áthelyezése telekhatáron belülre
valamint a légvezetékes hálózat kiváltása földkábelre
A kivitelezési munkák 2020-ban még folyamatban voltak.
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 kivitelezési munkái folytak.
Az Iparterület kialakítása
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TOP 1.1.1-15_VE1-2016-00010 azonosító számú „Térségi kihagyással bíró ipartelepítés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című projekt keretén belül:
- az igazgatási épület és a raktárépület kivitelezési munkái.
- az ipari park ivóvíz ellátása, szennyvíz elvezetése, elektromos hálózat kiépítése, valamint az
ipari parkon belüli úthálózat kiépítésének kivitelezési munkái.
2020-ban a kivitelezési munkák folytak.
A 71. számú főút forgalomtechnikai tervezése
Balatonfüred belterületén áthaladó 71.sz. főút forgalomtechnikai terve elkészültek.
Ezen belül a 71. sz. főút és a Séta utca tervezett csomópontjában lévő gyalogátkelőhely
ideiglenes kialakításának forgalomtechnikai terve elkészült, többszöri egyeztetést követően
jóváhagyásra került.
Aszófői úti lakóingatlanok közművesítése
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés 2020-ban elkezdődött.
Belterületi utak tervezése
A Balaton utca és a Mészöly Géza utcák átépítésének tervezése folyamatban van.
Kemping- Vizesblokk felújítása
„Balatonfüred Széchenyi Strand fejlesztése II. ütem” (134 m2-es vizesblokk felújítása
családbarát szempontokat figyelembe véve, családi mosdóval, csecsemő fürdetővel,
pelenkázóval és baba-mama szobával, továbbá a strand területére a Kisfaludy2030 Turisztikai
Nonprofit Zrt. Arculati kézikönyv előírásának megfelelően egységes arculati tájékoztató táblák
elhelyezése, szintén az előírásnak megfelelő egységes megjelenésű 1 db családbarát öltöző
kialakítása) tárgyú kivitelezési munkákra közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor, mely
alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó, Haus-Ber Beruházó és Kivitelező Kft. nyert el. A
teljesítési határidő 2020. november 30.
Balatonfüredi kiserdei óvoda - Mesevilág tagóvoda felújítása, bővítése
A kivitelezés részben önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából és
részben saját forrásból valósult meg.
A 250 m2-es bővítés az épület délnyugati előkert felé, az épület jelenlegi szélességében,
tömegében, oromfallal elválasztva épült. Az emeleten 3 foglalkoztató szoba, csoportonként
egy-egy vizesblokkal, földszinten öltözők, egy tornaterem, egy vezetői és egy nevelői szoba,
egy elszeparálható logopédiai szoba, valamint a konyha is külön gazdasági bejárattal készült. A
kivitelezés befejeződött, az óvoda jogerős használatbavételi engedélyt kapott 2020. október 29én.
Brázay strand fejlesztése
A „TOP-1.2.1-16-VE1-2019 azonosítószámú, társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad
strand turisztikai attrakció fejlesztése” valósul meg. A kertészeti tervek, továbbá a területen
elhelyezett épület tervei elkészültek. A közbeszerzési eljárás három részfeladatra tagolódik.
Sajnos az lefolytatott eljárások eredménytelenül zárultak, így új közbeszerzési eljárás kerül
kiírásra.
Eszterházy kastély felújítása
GINOP-7.1.6-16-2017-0004 azonosítószámú „Világörökségi helyszínek fejlesztése” című
pályázat keretében teljes felújításra, átalakításra kerül az Eszterházy kastély. Közbeszerzési
eljárás az első körben nem hozott eredményt, sajnos a beadott ajánlatok összege igen magas
volt, Így új eljárás lefolytatása vált szükségessé, amelyben a legkedvezőbb ajánlatot adó,
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Stílépber Kft-vel a kivitelezési szerződést megkötöttük 2020. június 05-én. A teljesítési
határidő a szerződéskötéstől számított 15 hónap.
Ófalu 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. A projekthez
hozzátartozik a Szivárvány utcai zöldterület megújítása is. A kivitelezők kiválasztására
közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, három részfeladatra bontva. Sajnos a beérkezett
ajánlatokra nem rendelkeztünk elég fedezettel, így az eljárás eredménytelen, új közbeszerzési
eljárás kerül kiírásra.
Játszóház építése
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretén belül, a Kisfaludy tematikus élménypark
fejlesztési konstrukció - D komponens Új élményparkok létesítése a Balaton kiemelt turisztikai
fejlesztési térségben, „A Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden” című
projekt keretében Játszóház valósul meg, melynek a módosított kivitelei tervei az új helyszinre
elkészültek. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik.
Kékszalag sétány
„Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” című, GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosítószámú
projekt keretében az 1. rész Külső sétány (Kékszalag sétány) tárgyú kivitelezési munkákra
közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Konferencia Központ
A GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú, „Négy évszakos kulturális és
rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével
tervezési szerződés keretében” című projekt keretében bruttó 4 500 m2-es Konferenciaközpont
és annak részét képező 260 férőhelyes mélygarázs tervezésére közbeszerzési eljárás lefolytatása
megtörtént. A beérkezett 12 ajánlat közül, a Középülettervező Zrt-vel kötöttünk szerződést
2020. október 30-án. A tervezési terület Balatonfüred központjában a 71-es főút és a Huray
István utca között helyezkedik el.
Alkony program
„Nyugdíjasok egész napos gondozása, Alkony program” elnevezésű projekt keretében egy
hozzávetőlegesen 150 férőhelyes, prémium szolgáltatási kínálattal (étterem, kávézó, mosoda,
wellness, fitnesz, egészségügyi részleg stb.) rendelkező nyugdíjas otthont tervezünk, melyre a
koncepcióterv elkészítéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll. A tervező kiválasztása
folyamatban.
VÁROSÜZEMELTETÉS
Közútkezelés
Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő utak éves kátyúzása, karbantartása, javítása
az idén is a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben megtörtént.
Csapadékcsatorna
- Felújítás az Itató közben
- Víznyelő rácsok cseréje: Itató köz,
Települési Vízellátás vízminőség védelem
- Szökőkutak, ivókutak üzemeltetése
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Köztisztaság
-

Közvilágítás
-

A savanyúvizes kutak folyamatos üzemeltetésének biztosítása
Rendszeres vízmintavétel és laborvizsgálatok megrendelése

Közterületek takarítása a Probio Zrt.-vel kötött szerződés szerint
Illegális szemétkupacok elszállítása, lerakóhelyek felszámolása
Zöldhulladék szállítás az év során 11 alkalommal
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

A korszerűsített közvilágítás üzemeltetése
Karácsonyi díszvilágítás működtetése és bővítése
Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
Városi WIFI hálózat 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 az útfelújításokhoz kapcsolódóan
2020-2021 évi kivitelezéssel:
P. Horváth Ádám utca: fasor és zöldsávok telepítése
Kis János utcai zöldsáv
Posta átjáró zöldterület felújítása
Bartók Béla utcai fasor rekonstrukció
Pacsírta utcai fásítás
Szabadság utcai zöldsáv kialakítás
Lóczy Gimnázium fásítás
Vak Bottyán utca zöldsáv kialakítás
- TESCO sétány felújítása, utcabútorok, burkolatok zöldterületek cseréjével
- Virágos Balatonfüredért lakossági akció támogatása 4 millió forinttal
Köztemetők
A Köztemetők fenntartását szerződés szerint a Probio Zrt. végzi.
- Papsoka felhagyott temetők emlékparkká alakításának II. üteme befejeződött
- Járdaburkolat építése az arácsi temetőben
Egyéb
-

Új buszvárók telepítése az Ady Endre utcában és a Deák Ferenc utcában
Gyalogosok úttesten történő biztonságos átkelését szolgáló „Okos zebra”
telepítése történt a az Ady Endre utca két gyalogos átkelőhelyén
Bővítésre került a Kovászna parki játszótér területe, négy új játékelem is
beépítésre került
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-

Járólap cseréje történt süttőire a Vitorlás téren, 130 m2-en
Utcabútorok, szemetesek cseréje 3 millió forint értékben
A COVID-19 pandémiával kapcsolatos közterületeket, játszótereket,
buszvárókat érintő kormányzati és önkormányzati intézkedések végrehajtása
Turisztikai és kulturális rendezvények infrastrukurális támogatása (Elektromos
áram, víz-szennyvízvezetékek ideiglenes kiépítése) Borhetek, Gyógy tér, stb.
Szúnyog-gyérítés megrendelése a Baltonparti gyérítésekkel összhangban

Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály 2020. évi tevékenysége
Az 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.
Sport
A járványügyi helyzet miatt sajnos számos sportrendezvényt nem tudtunk megtartani. De a
pandémia országos és nemzetközi szinten is komoly problémát okozott. A járvány miatt több
nemzeti bajnokság félbeszakadt, például az NB I-es kézilabdában sem játszották le az összes
fordulót, és így hirdettek eredményt.
Városi nagyrendezvények
-

A Covid járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések következményeként a 2020-as
évben számos hagyományos rendezvény, nemzeti ünnep, program vagy elmaradt, vagy
on-line tartottuk meg, vagy kénytelenek voltunk elhalasztani, hasonlóan azokhoz a
rendezvényszervezőkhöz, akik városunkban tervezték megszervezni rendezvényüket.

-

A járvány jelenléte miatt sajnos több emblematikus rendezvényünk elmaradt, mint
például az Anna-bál, vagy Hal és bor fesztivál, vagy a Concour’s’D’elegance.

-

Ahogy nyár közepétől ősz közepéig javult a járványügyi helyzet, szigorú járványügyi
intézkedések betartása mellett néhány rendezvényt meg tudtunk tartani, így pl. a
Borheteket, a Veszprém-Balaton Filmpikniket, vagy a Salvatore Quasimodo
Költőversenyt is.

-

A kulturális rendezvényeket teljes mértékben kiszerveztük a Balatonfüred Kulturális
Nonprofit Kft.-hez, míg a kifejezetten irodalmi rendezvények szervezése és
megvalósítása a Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány feladata lett. A
marketing és promóciós feladatok elvégzéséért a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
felelt.
A rendezvények, feladatok kiszervezése, lebonyolítása továbbra is a Művelődési Osztály
koordinálásával történt.
Kiállítások (Vaszary Galéria):
2020 március elején nyitottuk meg a kortárs magyar képzőművészek tíz legkiemelkedőbb
alkotóinak munkáiból kialakított tárlatot, amelyet sajnos nagyon rövid ideig tekinthetett
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meg a közönség, mivel kiállítást a nyitás után szinte azonnal be is kellett zárni a kritikus
járványügyi helyzet miatt. A tárlatot nyár közepétől tudtuk újra megnyitni.
Turizmus,
-

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, 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.

-

Az egész évet tekintve 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. 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.

-

A KSH adatai alapján a 2020-as évben Balatonfüred országosan az első helyre került
vendégéjszaka számokat tekintve.

-

Ezek alapján megállapítható, hogy Balatonfüreden a belföldi turizmus – a többi várossal
szemben mérve – kisebb mértékben esett vissza, viszont a Covid 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 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 Covid járvány nem olyan mértékben
hatott a turizmusra, mint más városok esetében.
Nemzetközi kapcsolatok
A márciusban kitörő koronavírus-járvány miatt testvérvárosainkkal tervezett programjainkat le
kellett mondanunk. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton valósulhatott meg.
A hagyományosan minden évben megrendezendő indiai jóganapot csak online formában
tarthattuk meg, amely aktívan közreműködött Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató úr a
Szívkórház dolgozóival együtt
Oktatás
A márciusban elterjedő koronavírus-járvány miatt nevelési-oktatási intézményeink ügyeleti
rendben kezdtek el működni, illetve bezártak. A pedagógusoknak és a diákoknak a jelenléti
oktatásról hosszú hónapokra át kellett állniuk a digitális oktatásra, amely miatt sajnos számos
iskolai rendezvényt el kellett halasztani vagy egyáltalán nem lehetett megtartani.
Elmaradt például a Kodály hangverseny, vagy a több száz gyermeket és felnőttet megmozgató
Fut a Füred is.
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A hagyományos módon júniusban tartandó városi pedagógusnapi ünnepséget szeptemberben,
kis létszámban, a járványügyi előírások betartásával tudtuk megtartani.
A nehéz helyzet ellenére számos változás következett be az óvodák, illetve az iskolák életében.
-

Megszűnt a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda Mogyoró Tagóvodája, a feladatellátást a
Balatonfüredi Református Egyházközség vette át, így a Református Általános Iskola
Balatonfüred intézményi átszervezésével létrejött a Balatonfüredi Református Általános
Iskola és Óvoda.

-

2020 októberére megújult a Balatonfüredi Református Általános Iskola tornaterme,
sportpályája, valamint kiszolgálóhelyiségei.

-

2020 októberében átadtuk a teljesen felújított, modernizált, egy emelettel bővített Lóczy
Lajos Gimnáziumot, ahol 428 diák és 44 tanár folytathatta munkáját.

-

Szintén 2020 októberére szintén teljesen megújult a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
Mesevilág Tagóvodája. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény nagy
tornateremmel, modern kiszolgálóhelyiségekkel, tágas öltőzökkel rendelkezik, minden
csoport számára külön mosdó biztosított, valamint biztonságos füves udvart alakítottunk
ki a gyermekek számára.

-

A Magyar Kézilabda Szövetség pályafelújítási programjának részeként átadtuk az
Eötvös Lóránd Általános Iskola felújított sportpályáját.

Szintén az Osztály végzi a Települési Értéktár Bizottság munkájához kapcsolódó előkészítő
feladatokat, készíti elő az üléseit, látja el adminisztratív feladatait.
Az önkormányzati igazgatásban az Mötv. már alapvető irányként határozza meg a szolgáltató
közigazgatás eszméjét, illetve az Államreform kormányprogramok a gyors, modern
közigazgatás megvalósítása érdekében rendelkeznek a bürokrácia csökkentéséről, a
túlszabályozottság felszámolásáról. A Hivatalnak is folyamatosan vizsgálnia kell a működését a
tekintetben, hogy fel tudja számolni azokat az akadályokat, melyek az átláthatóságát, a
hatékonyságát és az ügyfélközpontúságát gátoljak.
Hivatalunk 2020-ban megfelelt a jogszabályok, a politikai vezetés és a lakosság által támasztott
követelményeknek, munkáját a megfelelő szakmai elhivatottsággal és alázattal végezte,
amelyet nehezített az állandó mozgásban levő jogi, társadalmi és politikai környezet.
Az önkormányzati igazgatásban az Mötv. már alapvető irányként határozza meg a szolgáltató
közigazgatás eszméjét, illetve az Államreform kormányprogramok a gyors, modern
közigazgatás megvalósítása érdekében rendelkeznek a bürokrácia csökkentéséről, a
túlszabályozottság felszámolásáról. A Hivatalnak is folyamatosan vizsgálnia kell a működését a
tekintetben, hogy fel tudja számolni azokat az akadályokat, melyek az átláthatóságát, a
hatékonyságát és az ügyfélközpontúságát gátoljak.
Hivatalunk 2020-ban megfelelt a jogszabályok, a politikai vezetés és a lakosság által támasztott
követelményeknek, munkáját a megfelelő szakmai elhivatottsággal és alázattal végezte,
amelyet nehezített az állandó mozgásban levő jogi, társadalmi és politikai környezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
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Balatonfüred, 2021. november 22.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT
………/2021. (…) h a t á r o z a t:
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
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