Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8313 Balatongyörök, Kossuth u 29.
Szám: BGY/120-20/2020
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 22-én
16.00-kor, az önkormányzat tárgyalójában megtartott soron következő nyílt üléséről.
Jelen voltak: Biró Róbert polgármester
Csillag Vince alpolgármester
Kiss László képviselő
Tüske Tibor képviselő
Németh István képviselő
Vajdáné Plótár Katalin képviselő
Surányi Norbert képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Német László külsős bizottsági tag
dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok
Dákai Gergő rendőr őrnagy
Pénzváltó József c. rendőr alezredes
Gyalog László tűzoltó százados
dr. Tüske Róbertné jegyző
dr. Vajda Veronika aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző
Tóth László műszaki ügyintéző, főépítész
Horváth Tibor községgondnok
Biró Róbert polgármester köszöntötte a Zala Megyei és a Keszthelyi Rendőrkapitányság,
valamint a Tűoltóság részéről meghívottakat, a megjelent képviselőket, a jegyző, aljegyző
asszonyt, a Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a képviselő-testület hat fővel jelen van, így
határozatképes. Németh István képviselő előzetesen jelezte, hogy később csatlakozik az
üléshez. A napirendi pontokat javasolja egy 13. ponttal Egyéb ügyek címen kiegészíteni.
Javaslatot tett továbbá a napirendi pontok meghívóhoz képest eltérő sorrendben történő
tárgyalására, azon okból, hogy először a megjelent meghívottak beszámolóinak meghallgatása
és a róluk való döntés kerülne megtárgyalása. Az óvodavezető és az iskola igazgatója jelezte,
hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak jelen lenni az ülésen, illetve a háziorvos jelezte, hogy
nem érzi jól magát így kérte kimentését az ülésen való megjelenés alól.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjainak kiegészítését és sorrendjét hat igen
szavazattal, egyhangúlag alakszerű határozat nélkül elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatásos Tűzoltóságának 2019.
évi munkájáról
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester Gyalog László tű. százados
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2./ Közbiztonság helyzete a községben
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester, dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Pénzváltó
József c. r. alezredes őrsparancsnok
3./Szóbeli tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
5./ Tájékoztatás az orvosi ellátás helyzetéről
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester, Dr. Dudás Margit háziorvos
6./ Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester, Erdei Ferenc iskolaigazgató
7./ Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktatónevelő munkájáról
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester, Tüttőné Kovács Ibolya óvodavezető
8./ Beszámoló az adóztatásról
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző
9./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
10./ Balatongyörök 1068/20 és 1068/15 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításáról
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
11./ Balatongyörök strandi vállalkozók vételi szándéka
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
12./ MVM Hotel Panoráma Kft-vel megállapodás megkötése
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
13./ Egyéb ügyek
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
Németh István képviselő megérkezett az ülésre.
1. Napirendi pont: Beszámoló a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatásos
Tűzoltóságának 2019. évi munkájáról
Biró Róbert polgármester megköszönte az írásos beszámolót. Kérdezte, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót?
Gyalog László tű. százados elmondta, hogy hasonló jelleggel zajlott az idei év is, mint a
korábbi. Változás talán annyiban volt tapasztalható, hogy kevesebb helyszínre kellett
kimenniük a vírushelyzet miatt. Válaszolna a kérdésekre, amik felmerültek a beszámolóval
kapcsolatban.
Biró Róbert polgármester Az önkéntes tűzoltóegyesület elnöke jelezte, hogy a nyár folyamán
történt egy kivonulás, a település külterületén lévő Becehegyi részre, ahol a szűk utcák és az
azokra kinyúló növényzet miatt megsérült a hivatásosok tűzoltóautója. A rendezési terv jelenleg
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felülvizsgálat alatt van ezt a helyzetet mindenképp orvosolni kell, illetve a helyi lakosokat kell
arra ösztönözni, hogy ne ültessenek növényeket a közterületre, illetve a kiültetetteket távolítsák
el, vagy vágják vissza.
Gyalog László tű. százados Elmondta, hogy sajnos a szűk utcák valóban problémát jelentenek
a nagy autónak. Viszont jó hír, hogy fejlődik a technika, sikerült beszerezni egy mocsárjárót,
ami igaz nem tűzoltó autó, de felszerelt és ezzel a nehezen megközelíthető szűkebb helyekre is
biztonsággal tudnak kimenni. Továbbá beszerzésre került, egy erdőszeres autó tartállyal,
szivattyúval, amely szintén a szűkebb helyek megközelítését teszi lehetővé.
Biró Róbert polgármester kérdése, hogy riasztáskor tudják, hogy szűk utcából érkezett a
jelzés, vagy csak a helyszínre érkezés során látják a körülményeket?
Gyalog László tű. százados Elmondta, hogy természetesen ismerik a környéket és
beazonosítják az utcákat.
Biró Róbert polgármester további kérdése, a tavaszi és az őszi lombégetésre vonatkozó jövő
évi szabályozás kapcsán történő együttműködéssel, segítséggel kapcsolatos. Szinte minden
évben problémát jelent, hisz volt, hogy az erdő szélén a nádtetős ház tulajdonosa okozott tüzet
a kertjében összegyűjtött levél meggyújtásával. A jövő évtől központilag kerül szabályozásra a
tűzgyújtás. Van valami előírás, koncepció a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban? Miben tud
közreműködni, segíteni az önkormányzat az ügyben, akár a kommunikáció akár egyéb
tekintetben. A lakosság már most érdeklődik. A településnek a külterületi, zártkerti,
mezőgazdasági részeire más szabályok vonatkoznak, ezeket a területeket másképp kell kezelni.
Gyalog László tű. százados Nincs még elfogadott jogszabály, így nem tudni még, hogy milyen
feladatok lesznek ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint mindenképp szükséges a közös
együttműködés, plakátok, tájékoztatók kiadása, nyújtása a lakosság felé, főleg itt
Balatongyörökön, ahol közel az erdő és sajnos nagyon meggondolatlanok az emberek, volt,
hogy a fa tüzelésű kályhából az erdő szélére kivitték a hamut, amely erdőtüzet okozott. Jelenleg
a helyi szabályozásokból követhető, hogy melyik településen mikor lehet tüzet gyújtani.
Biró Róbert polgármester Mennyi az illegális tűzgyújtások miatt a riasztások száma?
Gyalog László tű. százados A helyi szabályozás bevezetésével kevesebb a korábbi időszakhoz
viszonyítva, sokkal rendezettebben történik a tűzgyújtás.
Biró Róbert polgármester kérdése, amelyről már a korábbi években is szó volt, hogy az
önkéntes tűzoltókkal való együttműködésben van-e változás, többek között a
tűzoltószertárakkal kapcsolatban.
Gyalog László tű. százados Elmondta, hogy jelenleg a katasztrófavédelemnek nincs
programja, de a Magyar Falu pályázatain belül most zajlott le a pályázatok egy része, ahol több
egyesület felújításra 4-5 millió forint támogatást kapott. Javasolja, hogy ezeket a civil
pályázatokat kellene kihasználni. A belső pályázatok inkább szakmai szintet képviselnek, mint
például az eszközök beszerzése. Az épületek nagyrészt önkormányzati tulajdonok, itt magának
az egyesületnek csak felújításra lehet a belső pályázatokon anyagi forrást biztosítani.
Balatongyörökön pedig I. kategóriás, így is csak 1 vagy 1,5 millió forint jön össze, amely egy
ingatlan megvásárlására nem elegendő.
Biró Róbert polgármester területet és helyiséget szívesen ad az önkormányzat.
Németh István képviselő a bizottsági ülésen a téves jelzésekkel kapcsolatban merült fel kérdés,
hisz elég kiemelkedő a számuk.
Gyalog László tű. százados A téves jelzések esetében a zöme a meglévő műszeres téves
jelzések, melynek során a telephelyen jelzést kapnak, két perc áll rendelkezésre az indulásra.
Ez a két perc nagyon kevés ahhoz, hogy a tulajdonos, akár egy szállodában meg tudjon
győződni róla, hogy valóban tűz van-e az épületben, vagy csak a meghibásodott eszköz jelez.
Mindenképp el kell indulnia a tűzoltónak, hisz, ha még is tűz van és nem indul el, akkor sokkal
nagyobb a kár, életeket és anyagi javakat mentenek, ha rövid időn belül a helyszínre érkeznek.
Biró Róbert polgármester megköszönte a tűzoltóság áldozatos munkáját és a beszámolót.
Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez. Mivel további
hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra a beszámoló elfogadását.
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A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
83/2020. (X. 22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Keszthelyi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatásos Tűzoltóságának 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Keszthelyi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hivatásos Tűzoltóságának 2019. tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés mellékletét képező írásos szakmai beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.
2. Napirendi pont: Közbiztonság helyzete a községben
Dákai Gergő r. őrnagy az írásos előterjesztést szeretné kiegészíteni a 2020-as év adataival,
ahogy azt a polgármester úr kérte. A korábbi évekhez viszonyítva egy viszonylagos nyugalmi
helyzetről lehet beszélni a 2020-ban, hisz összességében is és a település tekintetében is
jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Tapasztalható viszont, hogy a
bűncselekmények struktúrája, morfológiája megváltozott, a vagyon elleni bűncselekmények
jelentős részét, a csalást virtuális világhálón keresztül követik el. Garázdaság, illetve
közterületen elkövetett bűncselekmények száma alacsony, amely arra a tényre vezethető vissza,
hogy a településen kulturált szórakozási lehetőségek vannak biztosítva, illetve, hogy a
településre az idősebb, vagy nyugodtabb pihenésre vágyó turisták érkeznek. A vagyon elleni
bűncselekmények tekintetében is csökkenés volt tapasztalható, a lopások 9-ről 6-ra csökkentek.
Negatív vonal viszont a közlekedés rendészeti kimutatás, hisz mind a könnyű, mind a súlyos
vagy esetlegesen halálos következményekkel járó közlekedési balesetek száma növekedett.
Történt egy halálos kimenetelű baleset a 71-es úton a Szépkilátó után egy motoros és egy
személygépkocsi ütközött össze. A belesetek túlnyomó többsége az emberek figyelmetlensége,
türelmetlensége miatt és elsősorban a nyári idegenforgalmi szezonban túlnyomó többségben a
71-es főúton következtek be. A baleseti főokok elsőbbségadás elmulasztása, követési távolság
be nem tartása, kanyarodási szabályok be nem tartása, sebesség helytelen megválasztása,
passzív biztonsági eszközök nem használata. Nagy hangsúlyt fektetnek és rendszeresen
szerveznek ittas akciókat, közúti ellenőrzési, sebességbetartási akciókat, motoros szolgálatot
látnak el a 71-es számú főúton, kihelyezett ellenőrzési pontokkal igyekeznek betartatni a
szabályokat. Közrendvédelmi tekintetben az őrs állománya magas színvonalon ellátja a
feladatait, jó kapcsolatot épített ki a többi kollégával, a szükséges intézkedések nagy részét a
településen ők végzik. Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy az őrs székhelye
Balatongyörökön van. Tovább erősítenék az önkormányzatokkal, társszervekkel a kapcsolatot,
szorgalmazzák a kamerarendszer kiépítését a településeken. Amennyiben anyagi lehetőség van
rá, úgy szívesen állnak rendelkezésre, segítenek a csomópontok kialakításában. Gyenesdiáson,
ahol már működik a kamerarendszer jóval kevesebb bűncselekményt követtek el. Nagy
hangsúlyt szeretnének fektetni a bűnmegelőzési feladatokra, ha van olyan lakossági vagy egyéb
fórum, ahol tájékoztatni tudják, illetve a lakosság figyelmét fel tudják hívni a veszélyekre
mindenképp szeretnének részt venni. A térségben több esetben fordultak elő az ún. unokázós
bűncselekmények, az önkormányzatoknál, az üzletekben, boltokban felhívásokat,
tájékoztatókat szándékoznak kitenni, hogy ne essenek áldozatul a csalóknak. A jövőben
szeretnék erősíteni a polgárőrökkel való együttműködést is. Balatongyörökön egy kis létszámú
egyesület működik, ellenben nagyon aktívak, rendezvényeken közösen látják el a
biztosításokat. A nyári szezonban nagyobb létszámú megjelenést terveznek, ehhez a készenléti
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rendőröket is nagyobb számban vennék igénybe. A strandon, a köztereken, az utcákon való
megjelenés mindenképp visszatartó erő az elkövetők számára.
2020-ban a vagyon elleni bűncselekmények kis mértékben, de emelkedtek. A betöréses, illetve
a besurranásos lopások egyre gyakoribbak, amelyhez nagymértékben hozzájárul a sértetti
közrehatás, hisz az ajtókat, nyílászárókat nyitva hagyják, a vagyontárgyakat az udvarokon
felügyelet, lezárás nélkül hagyják. Nyár elején Becehegyen volt egy betöréses sorozat,
amelynek elkövetője elfogásra került és jelenleg elszámoltatás folyik ellene.
Az önkormányzattal a közreműködés nagyon jó, továbbra is szeretnék fenntartani ezt a jó
kapcsolatot, amennyiben bármiben tudnak segíteni szívesen állnak rendelkezésre.
Biró Róbert polgármester megköszönte a széles körű 2020-as adatokra is kiterjedő
beszámolót. Sajnálatos, hogy a 71-es úton a balesetek száma jelentősen növekedett. A jó
minőségű út sajnos arra ösztönzi a sofőröket, motorosokat, hogy minél gyorsabban menjenek.
A kihelyezett 60-as tábla nem igazán visszatartó erő sem a motorosok sem az utósok,
teherautósok számára. A lakosság részéről már többször volt jelzés, hogy iszonyú sebességgel
mennek és félő, hogy egy baleset során az útról a házak közé hajtanak. A körforgalom és a
szépkilátó közötti szakasz jelenti a legnagyobb kockázatot, amelynek vonatkozásában szeretné
megkérdezni, hogy lehetne-e szó arról, hogy több alkalommal kerüljön sebességmérő
kihelyezésre, vagy esetleg a korábbi évekhez hasonlóan lehet kezdeményezni, hogy az
önkormányzat mérőpontot alakítson ki? Vannak-e még létező projektek erre vonatkozóan?
Dákai Gergő r. őrnagy a mérőpontok kialakításával kapcsolatban jelenleg nem rendelkezik
információval, de utána néz, viszont a sebességmérő kihelyezésével kapcsolatban az
osztályvezetővel felveszi a kapcsolatot és jelzi felé a kérést. Jelenleg meglévő egy technikai
eszközt 50 településen használják, így meg kell tervezni a helyszíneket. Az idei évben már
motoros rendőrök is nyújtottak szolgálatot, amelynek pozitív hatása volt, hisz gyorsabban utána
tudtak menni az elkövetőknek, és tudtak reagálni a helyzetekre. Motoros járőrszolgálat az őszi
időszaktól nem rentábilis, kizárólag a tavaszi és nyári időszakban. A sebességméréssel
kapcsolatban észrevétel, hogy az útvezetés nem egyenes, így elég nehéz, hogy leáll a mérőautó
az út mellé, mivel ez nem biztonságos. Az ifitábor utáni egyenes részre szokott kiállni a
mérőautó, ahol megfelelő szakasz van a sebességmérésre. Továbbá a körforgalom után is van
egy-egy mérőpont, ahova ki szokott állni az autó. A kérést mindenképp jelzi az osztályvezető
asszony felé.
Biró Róbert polgármester további kérdése lenne, hogy a strand előtti területre, ahol egyébként
is több vendéglátó egység működik, teraszok vannak kialakítva, viszont folyamatosan érkeznek
jelzések, hogy még mindig jelentős az autóforgalom a területen. Jelenleg behajtani tilos, kivéve
engedéllyel megjelölésű tábla van kihelyezve és a behajtási engedélyekre vonatkozóan rendelet
szabályozza, hogy az áruszállítók milyen időközben érkezhetnek, amelyhez nem kell engedély,
illetve, hogy kik azok, akik behajtási engedély kérelmet nyújthatnak be. Nagyon sokan járnak
be illegálisan autóval, hiába történik a figyelmeztetés. Fizikai akadály lenne a megoldás, viszont
a kerékpárúton való kihelyezése sem jelentett akadályt azoknak, akik be akartak menni,
egyszerűen leverték a lakatot. A másik terület a dísz tér, amelyre van egy átalakítási terv, amely
már tartalmaz egy olyan sorompót, amely megakadályozná, hogy az arra illetéktelenek be
tudjanak majd menni és remélhetőleg ezt nem verik le. A bűncselekmények területi eloszlását
a police.hu oldalon megvizsgáltuk a tervezett kamerarendszer kialakítása végett. Többször
pályázott az önkormányzat, de sajnos sikertelenül, hisz érthetően a sokkal fertőzöttebb belső
zalai települések kerültek támogatásra. A tavalyi és az idei évben a betervezett költségvetési
összeget át kellett csoportosítani, így jelenleg nincs anyagi forrás a kialakítására. A
közelmúltban kapott az önkormányzat információt a „szitakötő” rendszerről, amelyhez való
csatlakozásról kérdezte az őrnagyot, mikor lehet számítani a rendszerre, milyen kamerákat
jelent? A településen a kiemelt területeken mindenképp szükséges lenne kiépíteni a
kamerarendszert, illetve szükséges lenne a Paphegyi, Becehegyi részen is, amelynek három
bejáratához telepítve lehetne nyomon követni azokat a személyeket, akik a területen mintegy
illetéktelenül tartózkodnak.
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Dákai Gergő r. őrnagy elmondta, hogy szinte az esetek legnagyobb számában ismertek az
elkövetők. Sajnos általános adat, hogy a felelősségre vonást és a büntetés kitöltését követően a
szabadulásuk után ismételten ugyanaz vagy hasonló bűncselekményt fognak elkövetni, hisz
más megélhetési forrásuk nincs. A kamerarendszerrel kiépítésével, tervezésével kapcsolatban
akár egy konzultáció, akár egy helyszínbejárás kapcsán szívesen állnak rendelkezésre, ezzel
kapcsolatban kapitány úr támogatását is tolmácsolná.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy már többször felvetődött, a nyári időszakban, hogy
a Keszthelyen már jól működő Bűnmegelőzési Irodához való csatalakozás lehetősége, hisz a
szezonban nagyon fontos lenne a vendégek, lakosság tájékoztatása. A település szívesen
csatlakozna akár a helyi diákok beszervezésével, résztükre anyagi támogatás biztosításával.
Mindenképp hasznos lenne a szezonális időszakban.
Dákai Gergő r. őrnagy elmondta, hogy Keszthelyen a középiskolások vállalják a kötelező
önkéntes munka keretében, egy bűnmegelőzési kolléga felügyelete mellett a feladatot.
Amennyiben az önkormányzat egy helyiséget tud biztosítani az iroda számára biztosan
megoldható. Akár két három órában tudnának itt lenni, szórólapokat kiosztani, tájékoztatni. A
kérést szintén jelezni fogja az osztályvezető felé.
Biró Róbert polgármester megköszönte az együttműködést az őrsvezető úrnak és kollégáinak.
Reméli, hogy a kamerarendszer kiépítésével tovább csökkenthetők a bűnözési adatok
Dákai Gergő r. őrnagy elmondta, hogy ez most egy szerencsés év, de voltak korábban olyan
évek, ahol nagyon magasak voltak a számok, tehát az adatokban egy hullámzás figyelhető meg.
Mindenképp szükséges, hogy megfelelő legyen az együttműködés, a tájékoztatás, a
megelőzésre fektetett hangsúly, illetve akár egy távlati lehetőség lehetne, a három település
részéről egy egységes szabályozás, hogy minden településen ugyanazon közösségi együttélési
szabályok kerüljenek meghatározásra, hisz sok esetben a hangos zenehallgatás miatt kihívták a
kollégákat, holott elegendő lett volna annyi, hogy megkérik a szomszédot, hogy halkítsa le a
zenét. Az emberek tudjanak azzal számolni, hogy milyen szórakozási lehetőségek vannak,
milyen szabályokat kell betartani. Sajnos az emberek nemtörődömsége látszik abból, hogy
egyszerűbb kihívni a rendőrséget, mint a szomszéddal megfelelően kommunikálni.
Biró Róbert polgármester: elmondta, hogy támogatja az ötletet és mindenképp javasolja a
polgármester társainak, illetve a három település mellé akár Keszthely becsatlakozását is
szorgalmazná.
Németh István képviselő: megköszönte a rendőrök munkáját, köszöni, hogy mindig lehet
hívni a kollégákáikat és jó viszonyt ápolnak az önkormányzattal és a lakossággal.
dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok szeretné kihasználni az alkalmat a bemutatkozásra,
hisz a nyár óta ő is balatongyöröki lakos lett. Családjával Miskolcról érkeztek és jövő hónaptól
veszi át a megyei kapitányság vezetését. Bízik benn, hogy sikerül beilleszkedniük és szeretné
felajánlani segítségét, bármilyen probléma merül fel keressék. A kamerarendszerrel
kapcsolatban elmondta, hogy ennek a mérőpontnak a kiépítése körülbelül 50 millió forintot
jelent, ezt nem igazán javasolja, egyrészt az anyagi része miatt, másrészt pedig a tapasztalatok
azt bizonyítják, hogy előtte és utána nem igazán tartják be a sebességet. Javasolja inkább, hogy
civil autókból való mérést, az sokkal hatékonyabb, akár álló, akár menet közben, hisz már mind
a két megoldásra van lehetőség. Az érzékenyebb útszakaszokon mindenképp ezek a módszerek
hatékonyabbak lehetnek. A megyei kapitányságnak is vannak eszközei, amelyek bevethetők. A
motorosokkal kapcsolatban mindenképp a leghatékonyabbak a motoros rendőrök, akár több
megye összevonásával és célzott akciókkal lehet fellépni. A kamerarendszer kiépítésére
mindenképp a helyszíni bejárást javasolja, hisz a gyakorlat mindenképp hatásosabb. A
szitakötőrendszerről pedig még egy megbeszélés keretében bővebben tájékoztatja a testületet.
Biró Róbert polgármester nagyon köszöni a bemutatkozást és a beszámolót is. Megkérdezte,
hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz. Mivel további hozzászólás
nem érkezett, feltette szavazásra a beszámoló elfogadását.
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A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
84/2020. (X. 22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló
Balatongyörök község közbiztonsági helyzetéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatongyörök község közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót, és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos szakmai
beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.
3. Napirendi pont: Szóbeli tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy miután a bizottsági ülésen valamennyi képviselő
részt vett az ott elhangzott szóbeli tájékoztatót kéri a jegyzőkönyvbe átemelni.
„Biró Róbert polgármester elmondta, hogy szeptember 17-én került sor az utolsó rendes
testületi ülésre. 21-én a keszthelyi tévé Körültekintő műsorában a település fejlesztési
elképzelésiről, a községet érintő dolgokról adott tájékoztatót, mintegy tájékoztatva ezzel a
térség lakosságát. Az interjú elérhető elektronikusan a tévé honlapján.
Szeptember 22-én a keszthelyi Járásbíróság tárgyalást tartott Tamás Bence becsületsértési
perében, amelyre felperes nem jelent meg a tárgyaláson, így az elnapolásra került.
Szeptember 22-én együttes ülés megtartására került sor Vonyarcvashegyen, majd 24-én hivatali
és önkormányzati dolgozókkal kirándultak az Őrségben volt.
Szeptember 25-én került sor Mőcsényi Mihály centenáriumi ünnepségére elkészült kiállítás
megnyitójára, ahol Szilágyi Kinga asszony adott színvonalas tárlatvezetést. Az elmúlt két
hétben sokan tekintették meg a kiállítást.
Szeptember 28-án a Hotel Panoráma Kft ügyvezetőjével és gazdasági vezetőjével került sor
egyeztetésre a strandbelépők díjával kapcsolatban. Arra kértek garanciát, hogy öt évre kerüljön
fix áron meghatározásra a díj.
Szeptember 29-én munkaértekezletet tartottunk, amelyen a folyamatban lévő beruházásokról
volt szó, így többek között ezen beszéltük át, hogy kik azok a vállalkozások, akiket az épület
energetikai pályázat közbeszerzésében meg lehetne keresni.
Október 5-én volt egy megbeszélés a Magyar Magdolna alapítvánnyal.
Október 9-én bejárást tartottunk a 71-es út melletti járda közvilágításának kialakításával
kapcsolatban. A Magyar Közút részéről ragaszkodtak hozzá, hogy a járdán kívül az utat is
mindenképp meg kell világítani, mert csak így lehet kitenni a lakott terület táblát erre a részre.
Az Eon-nal szükséges még egy új egyeztetést kezdeményezni, mivel nekik az egyik lámpasort
valószínűleg onnét el kell távolítani.
Ugyanezen napon egyeztetésre került sor Gyánó Szilviával a Balatoni Múzeum
néprajzkutatójával, akit felkértünk a Hungarikum pályázaton nyert Balatongyörök szőlészeti és
borászati hagyományait feldolgozó kiadvány elkészítésére, aki azt elvállalta. Tavaszra szeretné
elkészíteni a kéziratot.
Október 14-én volt Keszthelyen a Holiday Kft. és az Önkormányzat közötti ismételt tárgyalás,
hisz a Kft. vezetője perújrafelvételt kezdeményezett, melyet azonban a bíróság elutasított, arra
való hivatkozással, hogy a korábbi eljárásban sem lett figyelembe véve a döntés meghozatala
során az általuk újonnan hivatkozott dokumentum.
Megtörtént a lomtalanítás. Összességében nem volt kevesebb a szemét, a lakások felújításánál
nagyon sok mindent pakoltak ki. Sajnos azonban hiába volt a tájékoztatóban minden
részleteiben kiírva és az önkormányzat valamennyi információs oldalán feltéve, még mindig
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voltak olyanok, akik kirakták az építési törmeléket, elektromos hulladékot a ház elé. Gyenes és
Vonyarc mintájára a jövőre nézve egy kanizsai céget kerestünk meg, színesfém és fém hulladék,
valamint műszaki cikkek ártalmatlanításával és szállításával foglalkoznak. Elmondta, hogy
konténereket biztosítja, a régi képcsöves tévékért kér 70 Ft/kg-ot, viszont a többi fémet és
műszaki eszközt fuvardíjban elviszi, nem kell érte külön fizetni. Évente lehetne ilyen gyűjtést
többször is szervezni, akár úgy, hogy a Mogyorós utca végénél kihelyezni a konténert és oda
egy hétig fel lehetne vinni.
A mai napon volt a tervezőkkel a 71-es út járdájának ismételt bejárása, azt az ígéretet kaptuk,
hogy a jövő hétre megküldik a szelvény és vázrajzokat, és ezt követően tudják elindítani a
hatósági eljárásokat. A vízgyűjtő árok tekintetében van némi probléma, mivel a járda építésével
átadásra kerül a vízelvezető árok, amelyben a vízelvezetést az önkormányzatnak kell
megoldania.
Délelőtt lezajlott a vízpart rehabilitációs terv első egyeztetése. További egyeztetések várhatóak
a következő másfél évben, többen keresik őket az üggyel kapcsolatban, az általunk küldött
javaslatokat figyelembe veszik, így kikerül az ipari kikötő megvalósításának lehetősége,
amennyiben azt más hatóságok nem ellenzik. Arra, hogy a strandot a Sós-öböl irányában meg
lehessen majd hosszabbítani reális lehetőséget és esélyt nem látnak. A Szépkilátói strandnál
nem értették, hogy a VIZIG feltöltött szárazulatokat miért nem tudja az önkormányzatnak bérbe
adni, hisz a Natura 2000-es szabályokat lehet a legkönnyebben módosítani. Ezt semmiképp sem
szabadna hagyni. Az egykori Castrum Camping területének az új tulajdonosa is részt vett a
bejáráson, aki elmondta, hogy nem akarja telepíteni a területet, hanem 8-10 minőségi
szálláshelyet szeretne megvalósítani, ahol a vendégek tömegnyomor nélkül, kényelmesen
tudnának pihenni. További egyeztetésre még a jövőben sor kerül.
4. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Biró Róbert polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a bizottság tárgyalta a
napirendet.
Németh István képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az ott
feltett kérdést kérdezné meg ismét, hogy a Nádler féle vízicsúszda szerződés ügyében azóta
történt-e változás.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a szerződéssel kapcsolatban nem történt újabb
egyeztetés. Kérdezte, hogy valakinek van-e további kérdése, hozzászólás. Miután további
kérdés, hozzászólás nem érkezett, így feltette szavazásra a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, alakszerű határozat nélkül a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadta.
5. Napirendi pont: Tájékoztatás az orvosi ellátás helyzetéről
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy dr. Dudás Margit háziorvos jelezte, hogy tegnap
éjjel ügyelt és reggel érezte, hogy nem érzi jól magát, így kérné a kimentését az ülésen való
megjelenés alól. Amennyiben kérdés merülne fel, akkor telefonon is szívesen rendelkezésre áll.
A betegszállítással és a takarítással kapcsolatban, ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott
mindenképp szükséges további egyeztetés.
Németh István képviselő véleménye szerint amennyiben napi szintű a takarítás mindenképp
kellene, hogy hozzájáruljon a doktornő is a költségeihez.
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Vajdáné Plótár Katalin képviselő elmondta, hogy nem napi szinten kerül sor a takarításra,
hanem csak a rendelési napokon hétfő, szerda, péntek. Az is nehezíti a dolgot, hogy az egész
orvosi rendelőt használja, illetve, hogy a csütörtöki napon is itt van, mivel a
gyógyszerkutatásokat és egyéb ellátás miatt az egész épületet használja. A takarítónő idejének
nagy részét nagyon leköti a szociális étkezéssel kapcsolatos feladatok, így nagyon nehezen fér
belel az idejébe az egész orvosi rendelő takarítása, fertőtlenítése, jó lenne valamilyen megoldást
találni.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a gyógyszerkutató cég fizet az önkormányzatnak,
de ezen túl a rendelési napokon kívüli takarítást mindenképp a doktornőnek kellene
megoldania. Kérdezte, hogy van e valakinek további hozzászólása, a napirenddel kapcsolatban.
Mivel további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra a beszámoló elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
85/2020. (X.22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás
az orvosi ellátás helyzetéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a „Tájékoztatás az orvosi ellátás
helyzetéről” tárgyú napirendet és azt az írásos szakmai beszámolóban foglaltak alapján
elfogadja.
6. Napirendi pont: Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola
oktató-nevelő munkájáról
Biró Róbert polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Erdei Ferenc iskolaigazgató
előzetesen jelezte, hogy egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A
bizottsági ülésen elhangzottakról telefonon egyeztestére került sor a tegnapi napon, hogy a
testületek szeretnék megtekinteni az iskolát. A jelenlegi szabályok viszont ezt most nem teszik
lehetővé, de igazgató úr elmondta, hogy amennyiben a szabályok enyhülnek és a gyermekeken,
a pedagógusokon kívül más is beléphet az iskolába, természetesen szívesen mehet a testület egy
iskola bejárásra, egyeztetésre, beszélgetésre. Kérdezte, hogy van e valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendhez. Mivel további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
86/2020. (X. 22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a „Tájékoztató a Vonyarcvashegyi
Eötvös Károly Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról” tárgyú napirendet és azt az írásos
szakmai beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.
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7. Napirendi pont: Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki
tagóvodája oktató-nevelő munkájáról
Biró Róbert polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Tüttőné Kovács Ibolya is jelezte,
hogy helyettesítenie kell az egyik csoportban így nem tud jelen lenni az ülésen.
Németh István képviselő a bizottság tárgyalta a napirendet, nem merült fel kérdés a
beszámolóval kapcsolatban. Szerencsésnek tartja, hogy megoldódott a szülői munkaközösség
helyzete, így a korábbi évek elég viharos helyzetei vélhetően elcsitulnak, megoldódni látszanak.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy szeptember 1-jétől egy személlyel bővült a létszám,
melyről a képviselő-testület döntött, mindenképp pozitívan értékelte a beszámolóban az
óvodavezető. Kérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez. Mivel
további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra a beszámoló elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
87/2020. (X. 22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktató-nevelő
munkájáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a „Tájékoztató a Vonyarcvashegyi
Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktató-nevelő munkájáról” tárgyú napirendet és
azt az írásos szakmai beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.
8. Napirendi pont: Beszámoló az adóztatásról
Biró Róbert polgármester a napirendi pont a bizottsági ülésen hosszasan tárgyalásra került. A
település szerencsére saját adóbevételekre is támaszkodhat a gazdálkodásában, amik a
bevételek jelentős részét teszik ki. A jövő vonatkozásában a gépjárműadó, illetve az
idegenforgalmi adó állami támogatása nélkül kell tervezni. A novemberi testületi ülésre
elkészül az adórendelet módosítása. A cserszegtomaji önkormányzat készített egy
összehasonlítást, a környező települések viszonylatában egy 200 m2-es lakásban élő négy tagú
család adóterheit hasonlították össze. Balatongyörök a lista második felében található az adó
mértékét tekintve.
Németh István képviselő a bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a beszámolót.
Továbbra is szorgalmazza, hogy nagy hangsúlyt fektessen a hivatal a felderítésre.
Biró Róbert polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további
kérdés, észrevétel, de miután hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra a beszámoló
elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

88/2020. (X. 22.) sz.

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
adóztatásról ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta az adóztatásról szóló beszámolót, és azt
az előterjesztés szerint elfogadja.
9. Napirendi pont: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Biró Róbert polgármester ismertette az előterjesztést. Kardinális kérdések a beruházások
tekintetében voltak a bizottsági ülésen, amelynek során a költségvetés 4. számú melléklete
került részletesen átbeszélésre. Az egyéb napirendi pontok között szeretné az Eötvös utca
beruházást ismételten átbeszélni, mivel megérkeztek a pontosított árajánlatok. A legtöbb
beruházás a következő évre is áthúzódik, így a módosításokat a költségvetés tervezésénél
figyelembe kell venni. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban valakinek további
kérdése, észrevétele van-e, de miután további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra a
költségvetés második módosításáról szóló rendelettervezetet.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletének módosítását.
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (X.22.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) rendelet módosításáról
10. Napirendi pont: Balatongyörök 1068/20 és 1068/15 helyrajzi számú ingatlanok
telekalakításáról
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a szépkilátó alatti strand területeinek rendezési terv
szerinti módosításáról szól az előterjesztés, amely a pályázat benyújtása miatt szükséges, hisz
így lehet a későbbiekben vizesblokkot, egyéb kiszolgáló épületet a területen kialakítani.
Németh István képviselő a bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Biró Róbert polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés,
észrevétel van-e, de miután további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete hét igen szavazattal, a főépítészi beszámolót elfogadta.
89/2020. (X. 22.) számú

Képviselő-testületi határozati javaslat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatongyörök
1068/20 és 1068/15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Németh
Gyula földmérőnek a 2020/157 munkaszámon elkészített változási vázrajzban foglaltakat
jóváhagyja és hozzájárul a Balatongyörök 1068/20 és 1068/15 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással kapcsolatban
eljárjon, illetve a szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja.
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Határidő: 2020. november 15.
Felelős: Biró Róbert polgármester
11. Napirendi pont: Balatongyörök strandi vállalkozók vételi szándéka
Biró Róbert polgármester ismertette az előterjesztést, mely szerint négy strandi vállalkozó
nyújtott be írásos vételi szándékot, hogy a strandon lévő felépítményeik alatti területet meg
kívánják vásárolni. A bizottság részletesen tárgyalta a napirendet. Surányi Norbert képviselő
neve is felmerült a beküldött levelekben, aki a bizottsági ülésen jelezte, hogy ő senkit nem bízott
meg, hogy az ő nevét felhasználják az ügyben.
Tüske Tibor képviselő szeretné kérni, hogy a vállalkozók részére küldésre kerülő tájékoztató
levélben kerüljön bele, hogy Surányi Norbert képviselőt kellemetlen helyzetbe hozták és a
nevét alaptalanul hozták kapcsolatba az üggyel. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján nem
adta a nevét és nem támogatta sem most sem korábban a vállalkozók részéről érkezett vételi
kezdeményezést.
Surányi Norbert képviselő elmondta, hogy sem most sem korábban nem adta támogatását a
kezdeményezéshez és megköszönte képviselőtársának a kezdeményezést.
Biró Róbert polgármester megkérdezte, hogy valakinek a napirenddel kapcsolatban további
kérdése, észrevétele van-e, de miután további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete hét igen szavazattal, elfogadta az előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot.
90/2020. (X.22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatongyörök,
Községi strandon a 1124/6/C, 1124/6/L, 1124/6/G és 1124/6/D hrsz-ú ingatlanok alatti
területek értékesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonát képező
Balatongyörök, Községi strandon lévő 1124/6/C, 1124/6/L, 1124/6/G és 1124/6/D hrsz-ú
ingatlanok alatti területeket nem kívánja értékesíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőket tájékoztassa.
Határidő: 2020. november 15.
Felelős: Biró Róbert polgármester
12. Napirendi pont: MVM Hotel Panoráma Kft-vel megállapodás megkötése
Biró Róbert polgármester: ismertette az előterjesztést, amely egy 10 éves megállapodás
történetének lenne a lezárása. Ezt követően, ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, a Kft. a
neki átadott strandbérletekért köteles fizetni az Önkormányzat részére, a képviselő-testület által
megállapított mindenkori bérletek árának a West Balaton kártyára adott 40 %-os
kedvezménnyel korrigált értéken. A megállapodás tervezet 3./ pontja akkor ezeknek
megfelelően kerülne módosításra. Megkérdezte, hogy a megállapodással kapcsolatban
valakinek van-e további kérdés, észrevétel. Miután további hozzászólás nem érkezett, feltette
szavazásra az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetet a módosított 3. ponttal.
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A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete hét igen szavazattal, elfogadta az előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot.
91/2020. (X.22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „MVM Hotel
Panoráma Kft-vel megállapodás megkötése” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MVM Hotel Panoráma Kftvel az előterjesztés mellékletét képező megállapodás a 3. pont alábbiak szerinti
módosításával.
3./ Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott bérleteket az önkormányzat rendeletében
meghatározott mindenkori értéken, a West Balaton kártya által biztosított 40 %-os
kedvezménnyel korrigált összegen biztosítja a Kft. részére Ennek megfelelően a 2020. évben a
felnőtt bérlet 15.000 Ft/db, a gyermekbérlet 7.500 Ft/db.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Biró Róbert polgármester
13. Napirendi pont: Egyéb ügyek
Biró Róbert polgármester: az Eötvös utca felújítására pályázati támogatást nyert a település,
amely egy egyszerű egyrétegű kopóréteg cserét jelent. Viszont ennek az utcának változó a
szélessége, valahol nem éri el a négy és fél métert. A bekért indikatív árajánlatot alapján a
pályázat szerinti összeget 18 millió forintot további 7,3 millió forinttal kellene kiegészíteni.
Amennyiben szegély kiépítésére is sor kerülne az további 7,5 millió forintot jelentene
oldalanként. Összességében tehát egy 41 milliós beruházásról beszélünk. A pályázat
megvalósításával kapcsolatban sajnos a tavalyi évben nem állt rendelkezésre az önerő, az idei
évben pedig betervezésre került, de a vírushelyzet miatt tavasszal módosítani kellett a
költségvetést. Eredetileg úgy lett tervezve az út, hogy mindkét oldalon legyen padka, egyik
oldalon a vizet vezetné el, hogy ne folyjon be a házakhoz, a másik oldalon pedig azért, hogy ne
járják le a padkát. A munkálatokat ez év végéig be kell fejezni, ez azonban azt jelenti, hogy
csak a szélesítést és aszfaltozás férne bele. A határidő módosításra van esetlegesen lehetőség,
amelynek a kollégák még utána érdeklődnek. Amennyiben erre lehetőség van és azt érdemben
pozitívan bírálják el, akkor lenne lehetőség a fizikai kivitelezésére a szegélyezésnek is. A
vírushelyzet miatt van egy kormányrendelet, amely az egyes pályázatoknál lehetővé teszi a
határidők módosítását.
Németh István képviselő: véleménye szerint a fő kérdés, hogy a pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll-e az önkormányzatnak a teljes tartalom megvalósítására, tehát a szegélyezést
is beleértve.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy jelenleg általános tartalékként 11 millió forint áll
rendelkezésre, de ha határidő módosításra lesz lehetőség, akkor a költségek egy része már a
jövő évi költségvetést terhelnék.
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Mátrainé Kiss Erzsébet gazdasági ügyintéző a pályázat pénzügyi részével kapcsolatban
mondaná, hogy a 15 millió forint a pályázati támogatás, tehát a költségvetésben szereplő 18
millió forintból 3 millió forint már önrész.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő elmondta, hogy az adóerőképesség szerint kellett a
pályázatot megtervezni, 85 %-os támogatottságú volt, így a 18 millió forint az a pályázatban
szereplő teljes összeg.
Tüske Tibor képviselő óvatos megoldásként az egyoldalú szegélyt javasolja.
Németh István képviselő véleménye szerint ez attól is függ, hogy a hivatal épületének az
energetikai fejlesztéséhez mekkora összeget kell hozzátenni.
Kiss László képviselő köszöni a gazdasági ügyintézőnek, hogy pontosította a számokat. A 15
millió forint nagyon kevés, és ha az útból egy rendes utat szeretnénk, ahol 4,5 méteres az út
szélessége, ahhoz is nagyon sokat kell már hozzátenni. Ha a szegélyezést is hozzávesszük,
akkor az önkormányzatnak 26 millió forintot kellene hozzátennie. Ezt most ebben a helyzetben
úgy gondolja, hogy nem szabad bevállalni. Az útnak a szélességét és az aszfaltozását kellene
megcsináltatni. Nagyon tönkretették a körforgalom építése miatt és már ezek a munkálatok is
óriási teljesítményt jelentenének a településnek. Továbbra is úgy gondolja, hogy jelen
helyzetben 26 millió forintot nem szabad bevállalni plusz költségnek ennél a beruházásnál.
Természetesen tudja, hogy szebb lenne, jobb lenne, de mégsem szabad most ezt felvállalni.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a pályázatban szereplő 18 millió forintot
mindenképp fel kell használni. Ez egészülne ki a szélesítés és a szegélyezés költségeivel, amely
így 26 millió forint kiegészítést jelentene. A pályázatban szereplő összeg kizárólag a 4,5 méter
széles aszfaltozásra elegendő, arra lett betervezve. Magának az útnak a megfelelő szélesítése
már többletkiadást jelentene 7,3 millió forint összegben. A pályázat beadásánál rá lett mérve a
legszélesebb pontokra, ez lett felszorozva a 650 m hosszúsággal, erre kaptuk a támogatást. Az
előzetes árajánlatot úgy kértük meg, mivel az út felső része szegélyezett, hogy ahhoz igazítva
legyen egységes az út kialakítása. Most külön lett megkérve a szélesítésre és a két oldali
szegélyezésre az árajánlat. Véleménye szerint - és az eddigi években ez így történt - ha valami
felújításra került, azt teljes körűen valósítsák meg, ne úgy hogy később újból hozzá kelljen
nyúlni. A határidő módosításra jövő héten remélhetőleg választ kapunk és annak függvényében
lehet dönteni a munkálatokról.
Németh László külsős bizottsági tag a támogatást mindenképp javasolja, hogy legyen
felhasználva, ne vesszen el, ha esetleg lesz határidő módosítás, akkor lehet róla még beszélni.
Kiss László képviselő mit értett azon, hogy átlagban mérték fel? Ez azt jelenti, hogy ha jól lett
volna felmérve, akkor most a 7,3 millió forintot nem kellene kifizetni?
Biró Róbert polgármester nem a mérésen múlott, hanem azon, hogy az út eddig elkészült
szakaszai, amihez csatlakozni kell milyen szélesek. A pályázat aszfaltozásra biztosított csak
támogatást, így a benyújtáskor azt az álláspontot képviselte a testület, hogy a szélesítést és a
padkát önerőből biztosítja az önkormányzat. A maximális összegre lett így is beadva a pályázat.
Sajnos az idei évben beadott pályázat a Szilváskerti útra már nem is nyert.
Németh István képviselő elmondta, hogy az útnak egy-egy részére, ahol látszik a korábbi
aszfaltozás, látható, hogy 20-20 cm-t mindkét oldalról levettek, így hosszabban lehetet az
aszfaltozást megcsinálni. Ennek a munkálatnak sajnos most issza a település a levét. Véleménye
szerint a szélesítést mindenképp vállalja be az önkormányzat.
Kiss László képviselő mennyi időbeli hosszabbítást lehet kérni 90 vagy 180 napot.
Biró Róbert polgármester elmondta, ha lehetséges, akkor 90 napot lehet kérni, tehát
következő év március végéig lehetne kérni a befejezést. Összegzésként, ha nem lehet határidőt
módosítani akkor a szélesítés marad, viszont, ha lehetséges a módosítás, akkor ismételten
tárgyal róla a testület.
A következő téma az előző években is már említett vízi kalandpark. Egy vállalkozó jelentkezett
be, aki az alsóörsi és a balatonfüredi strandon üzemeltet ilyen víziparkot. A települések
polgármestereitől azt az információt kapta, hogy korrekt, megbízható vállalkozókról van szó.
A balatongyöröki községi strand legnagyobb értéke a panorámája, úgy gondolja, hogy ezt
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kellene megtartani elsődlegesen. Szeretné kérni a véleményüket a képviselőknek az ügyben.
Vonyarcvashegyen már működik egy ilyen jellegű vízi kalandpark.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő a régi időkben volt a strandon felfújható ugráló, amely miatt
a strand kockázatértékelését ki kellett bővíteni, hisz nagyobb kockázatot jelent, balesetveszélyt
jelent, illetve nagyobb költséget. Mindenképp át kell gondolni ezt az oldalt is. Véleménye
szerint a strand kilátását kell szem előtt tartani.
Kiss László képviselő úgy gondolja semmiképp nem kell a kilátást, a látványt elvenni a
strandolóktól.
Németh László külsős bizottsági tag véleménye szerint, ha a lidó részt teljesen elfoglalja
akkor semmiképp nem kellene, hisz elveszne a strand szépsége, a kilátás. Sokkal nagyobb nyílt
vízfelületek kellenek egy ilyen vízi kalandpart kiépítéséhez.
Németh István képviselő úgy gondolja, hogy a hátsó részre semmiképp nem szabad tenni, ha
viszont a gyerekeknek kialakított részre kerülne ott a vízmélység nem elegendő. Az
üzemeltetéshez biztos, hogy mélyebb víz szükséges, amely okán beljebb kerülne, de ott viszont
meg közel van a móló.
Biró Róbert polgármester köszöni a hozzászólásokat, ezek alapján jelzi a vállalkozónak, hogy
nem tartanak igényt a szolgáltatásra.
A következő téma, amely szintén nem új keletű a Balatongyörök 267/15 hrsz-ú területtel
kapcsolatos, amely jelenleg Keszthely Város Önkormányzatának a tulajdonában van. A terület
elhanyagolt, az önkormányzat többször vitetett már el onnét szemetet. A Horgász utca végénél
lakó vállalkozó leláncolta, hogy ne vigyenek oda több szemetet és elvitette az utolsó fordulót.
Keszthely Város Polgármestere jelezte, hogy a terület megvételére már van érdeklődő. Ennek
okán egy elvi vételi szándékot tartalmazó levél került megküldésre a keszthelyi önkormányzat
részére. A terület alsó része Z2-es, a felső része közparkoló bejegyzéssel szerepel. Mindkét
funkció közösségi használatot, kialakítást jelent és von maga után. Véleménye szerint
amennyiben Keszthely Város olyan elfogadható árat ajánl vételi árnak az önkormányzatnak,
akkor akár a vételen vagy akár a terület kezelésének átvételében is lehetne gondolkodni.
Kiss László képviselő a területtel kapcsolatos előzményeket ismeri, 2003-2004 körül már át
akarta venni az önkormányzat a területet Keszthelytől. Azért került a város tulajdonába, mert
egy györöki lakosnak, aki a tulajdonos volt, a keszthelyi kórházban halt meg és az akkori
jogszabályok alapján került a város tulajdonába. Az akkori értékbecslés alapján 20 millió
forintra értékelték fel. Akár ingyenes, akár egy jelképes összegen jó lenne a terület tulajdonjogát
megszerezni. A terület mellett még egy út is van, ami viszont az önkormányzaté.
Biró Róbert polgármester várjuk Keszthely Város válaszát az ár tekintetében és annak
függvényében a testület dönt majd. A stranddal kapcsolatosan még egy megkeresés érkezett a
szezonban friss gyümölcsöt áruló vállalkozótól, hogy a strandon már korábban is szeretett volna
egy kis pavilont építeni, amelyet akkor nem engedett meg a testület, most ismét jelentkezett.
Egy konténer épületben gondolkozik fa borítással.
Németh László külsős bizottsági tag fix építmény építését semmiképp nem szabad
megengedni
Csillag Vince képviselő úgy emlékszik, hogy a mohitó árus ez irányú kérelme is el lett utasítva,
így a testület legyen következetes és ezt a kérelmet is utasítsa el.
Biró Róbert polgármester összegzésként, azaz álláspont, hogy nem engedélyezi a testület. A
következő téma a csónakkikötő kotrása lenne, amelyben már többször került sor egyeztetésre a
Vízügyi Igazgatósággal. A kotrási munkákat befejezték közben, ismételt egyeztetés során azt a
választ kaptuk, hogy az önkormányzat feladata a csónakkikötő kotrása. A kotrási munkákat
végző vállalkozóval megegyeztünk, hogy nem vonul le a területről és elvégzi a kikötő kotrási
és karbantartási munkáit. A horgászegyesület vezetőjével is egyeztettünk és a korábbi gyakorlat
szerint a kikötő fenntartási munkáira fordított kiadások felét az egyesület állja. A nagy összeg
nem is a kotrás, hanem az iszap elhelyezése lenne, amelyre a Vízügyi Igazgatóság 2000
Ft/m3+ÁFA árat adott meg. Kérdés, hogy az igazgatóság mekkora iszapmennyiséget tud
15

befogadni? A Horgászegyesület elnöke már vitetett el a saját telkére is iszapot, amely így nem
a zagytározóba került. A vállalkozó megígérte, hogy megbízás esetén elvégzi a munkát.
Csillag Vince képviselő véleménye szerint, ha közigazgatásilag Balatongyörökhöz tartozó
területre, más települések iszapját is hordják, akkor legalább az innét kiszedettért egyáltalán ne
kelljen vagy kevesebb összeget kelljen fizetni.
Tüske Tibor képviselő kérdése, hogy mekkora mennyiségről lenne szó?
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy körülbelül 3000 m2 területet kell az iszaptól
megtisztítani. Szóbeli ígéretet már arra vonatkozólag kapott az önkormányzat, hogy ne kelljen
a teljes összeget kifizetni. Véleménye szerint a korábbi években, ha a kotrási munkák
elvégzésre kerültek volna, most nem okozna ilyen nagy problémát.
Kiss László képviselő elmondta, hogy amikor épült a csónakkikötő akkor a területre ingyen ki
lehetet rakni az iszapot. Felháborodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ilyen magas
összeget kérnek azért, hogy ide helybe kirakják az iszapot és a Horgászegyesületet akarják ilyen
kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Kéri, hogy még kerüljön egyeztetésre az összeg.
Csillag Vince képviselő elmondta, hogy a korábbi üléseken már említett sólya használat
fizetőssé tétele valamekkora bevételt jelentene és ezt vissza lehetne forgatni a kotrási
költségekbe. Sajnos a vidékiek, akik nem fizetnek a Horgászegyesületnek a csónaklerakó
helyért kocsival leviszik a csónakjukat és ott engedik a vízbe. Interneten talált olyan oldalt, ahol
kifejezetten horgászok körében ezt reklámozzák Balatongyörökön, mivel már minden Balaton
parti településen fizetős a sólya használat. Véleménye szerint az Önkormányzat részéről
fizetősé kellene tenni és akár meg lehetne osztani a egyesülettel is.
Németh István képviselő elmondta, hogy a kezdetek kezdetén kellett fizetni a sólya
használatért. Ha a sólya használatért pénzt kérünk, amely teljes egészében az egyesületé lenne,
akkor az önkormányzatnak nem kellene hozzájárulnia a kotráshoz. A Zsibagyöppön lévő
gyerektábor működése idején kavicsos volt a terület nem volt iszap.
Kiss László képviselő véleménye szerint az egyesület alakítsa ki úgy a koncepcióját, hogy a
beszedett pénzből tudja megfinanszírozni a kotrást, hisz ez 6-7 évente egy visszatérő, ismétlődő
feladat lesz. Úgy gondolja, hogy az elnök a jó gazda gondosságával látja el a feladatot, ezt is
meg fogják tudni oldani.
Biró Róbert polgármester összegzésként elmondta, hogy a Horgászegyesülettel a korábbi
ülésen benyújtott kezdeményezésük miatt is egyeztetni kell, akkor mindenképp beszélni kell a
sólyával kapcsolatban felvetett dologról is.
A következő téma Surányi Norbert képviselőtől érkezett kérdések, melyekre szeretne választ
adni. A Szépkilátóval kapcsolatos tervek elkészültek, amely a testület felhatalmazása alapján
került megrendelésre.
Surányi Norbert képviselő elektronikusan is meg lehet kapni ezeket a terveket?
Biró Róbert polgármester a terveket elektronikusan nem áll módunkban átküldeni, mivel a
tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, de a képviselő úr bármik bejöhet a hivatalba és
megtekintheti azokat.
Surányi Norbert képviselő szeretne mindenképp időpontot egyeztetni, hogy a terveket
megtekinthesse.
Biró Róbert polgármester természetesen van rá lehetőség, ő és a kollégák is szívesen állnak
rendelkezésére.
Következő kérdés a Hivatal épületének energetikai pályázata, ennek közbeszerzéséről a héten
döntött a testület.
A következő kérdés a 71-es főút melletti járda építése, a héten ismételten volt egy bejárás, a
jövő hétre ígérték az első olvasható terveket. A finanszírozás mértéke miatt valószínű, hogy
nem az önkormányzat részéről történik majd, hisz több száz millió forintról beszélünk. Az,
hogy ennek a megvalósítása mikorra tehető nem lehet előre megmondani.
Az Eötvös Károly utca aszfaltozásával kapcsolatban ezen ülésen korábban már szó volt.
A Szépkilátói strandon lévő konténerek napi bérleti díjjal vannak itt, azért nem lettek még
elvitetve, mert volt két szerződéssel lekötött horgászverseny, amelynek lebonyolítása érintette
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volna a Szépkilátói strandot is. A mai napon jelezték, hogy nem kívánják igénybe venni a
Szépkilátói strandot, így a konténerek elszállítására vonatkozóan a megrendelés a mai napon
megtörtént.
A Szépkilátói strandra is benyújtásra került a vizesblokk építési pályázat. A Közösségi strandon
a vizesblokk kivitelezésére vonatkozóan határidő módosítást kértünk, hiszen a vasút közelsége
miatt az építési engedély kiadásához a MÁV-tól két hónapot vártunk a hozzájáruló
nyilatkozatra. Emiatt az engedélyezési eljárás több hónapot csúszott. Indikatív árajánlatot kell
bekérni, a rendelkezésre álló pályázati keret nagyon szűk, így a tervezők ismételten átdolgozzák
a terveket. A közbeszerzés lefolytatására a novemberi hónapban sor kerül.
A teniszpályával kapcsolatos kérdésről elmondta, hogy a korábbi ígéret elhangzásakor még
senki nem tudta, hogy a következő évben több mint 30 millió forintot vonnak el az
önkormányzattól. Az óvoda és a bölcsőde épületegyüttesének helyet adó területen egy
sportpálya kialakítására van lehetőség, amelyben helyet kaphatna egy teniszpálya is.
Véleménye szerint, ha valaki szerette volna támogatni a teniszt, akkor elpakolt volna a területről
és visszaadta volna a területet, hogy lehessen használni.
Csillag Vince képviselő kérdése, hogy ha van jogerős bírósági ítélet, akkor miért nem kerül
végrehajtásra?
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy már ez évben megkezdődött a végrehajtás, de
sajnos eddig eredménytelen volt. A vírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben pedig a
végrehajtások felfüggesztésre kerültek. Az Önkormányzatnak véleménye szerint drasztikus
megoldást kell alkalmaznia az ügyben, amelyet fel kell vállalnia. A cég székhelye szerint
szombathelyi a végrehajtó.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő kérdése, hogy a végrehajtót nem lehetne szamon kérni,
vagy nem tartozik az Önkormányzat felé valamiféle elszámolással vagy felelősséggel?
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a teniszpályával kapcsolatban lenne még egy
megoldás, az ifi tábor területén lévő teniszpályának a működtetése. Velük lehetne egyeztetni,
akár a teniszezők által valami anyagi ellenszolgáltatás fejében használhatnák a teniszpályát.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő kérdése, hogy a Kastélyszálló teniszpályájával
kapcsolatban esetleg van-e információ.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy erre vonatkozóan nem rendelkezik információval.
A következő kérdés a termelői piaccal kapcsolatos. A pályázatot már kiírták, Csillag Vince
alpolgármester vetette fel az előző képviselő-testületi ülésen.
Kiss László képviselő jó ötletnek találja, támogatja a termelői piac kialakítását.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő úgy gondolja, hogy ennek nem lenne a településen
létjogosultsága, mivel nagyon kevés a helyi termelő. Erre már korábban is volt próbálkozás a
Szentmihály kápolna alatt, az első évben 5-6 termelő járt ki, de aztán vége lett, mert nem volt
termelő. Legalább 20-25 termelőre lenne szükség, hogy legyen választék, ehhez viszont
parkolási lehetőséget is ki kell alakítani.
Biró Róbert polgármester véleménye szerint meg kell nézni, hogy mit kérnek a pályázatba.
A bolt mögötti udvar alkalmas lenne, vagy más helyet kell keresni, ahol ki lehet alakítani. Azt
viszont kiemelné, amit a kérdés is tartalmazott, hogy a termelői piac pályázatára vonatkozóan
még semmiféle döntés nem született.
Surányi Norbert képviselő egyetért a polgármesterrel és elnézést kér a kérdés nem megfelelő
megfogalmazása miatt.
Németh László képviselő úgy véli, hogy nem igazán van termelő a településen, de kerüljön be
az újságba, vagy keressük meg a lakosságot, hogy felmérjük kik azok, akik ebben részt
vennének. Nem emlékszik, hogy a településen lett volna valamikor is piac. Korábban a
termékeket a villasorra, vagy a környékbeli településekre vitték.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy talált arra vonatkozó információt, hogy a Fehér
Vitorlás előtt volt egy piac kialakítva. Megerősítette a korábban elmondottakat, hogy a
pályázati kiírást és a település lehetőségeit meg kell nézni.
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A következő kérdés a községgondnoki hely betöltésére vonatkozott, amely a bizottsági ülésen
részletesen megtárgyalásra került.
Az utolsó kérdés pedig a templom fűtési rendszerének kiépítésével kapcsolatos, amelyhez az
önkormányzat is hozzájárult. Felkérte Tüske Tibor képviselőt, hogy adjon tájékoztatást az
ügyben.
Tüske Tibor képviselő elmondta, hogy az anyagi forrás rendelkezésre állt a fűtés kiépítésére,
és kiválasztásra került a kivitelező is. Az érsekségtől, egy magán bejelentés miatt, lejöttek
megnézni a templom beruházást. Az nehezményezték, hogy nem került egyeztetésre az
Örökségvédelmi Hatósággal. Ez részben igaz, mert ténylegesen papír alapon nem került sor az
egyeztetésre, de Hernyák László úrral szóban lett egyeztetve, aki azonban közben elment a
megyei hivatalból. Kérdésre, hogy milyen fűtési rendszert támogatnak, kaptak egy gépész
elérhetőségét, akivel nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Majd egy zalaegerszegi illetékessel
tudtak érdemben beszélni, aki azt a tájékoztatást adta, hogy olyan fűtési rendszert nem
támogatnak, amely vízzel működő klasszikus radiátoros megoldás, kizárólag azt, amelyik nem
látszik például padlófűtés. Ami még szóba jöhet az a padba beépített sugárzó hőforrás
kialakítása. Jövő héten kerül megküldésre az Örökségvédelmi Hivatal részére a levél, hogy ezt
a módszert elfogadják-e, remélhetőleg erre pozitív választ kapunk.
Biró Róbert polgármester kérdezte, hogy mi történik, ha nem olyat tesznek be, amelyik
megfelel a Hatóságnak? Mi van a regiszterekkel, amelyek a pad alá kerültek volna beépítésre?
Vajdáné Plótár Katalin képviselő kérdése, hogy ha nem történt volna meg a magánszemélytől
a bejelentés, akkor már megoldódott volna a fűtés?
Tüske Tibor képviselő elmondta, hogy ha nem felel meg az előírásoknak a fűtés kiépítése,
akkor büntetés kiszabására kerül sor. A regisztereket a vállalkozó már beszerezte, de már nem
kerültek beépítésre, azokat mindenképp értékesíteni kell. Ha a bejelentés nem történt volna
meg, akkor már rég meleg lehetne a templomban.
Surányi Norbert képviselő kérdése, hogy hány amper áram van a templomban?
Tüske Tibor képviselő elmondta, hogy felmérték és a villamos szakember azt mondta, hogy
most pont elegendő, de ha szükséges lehet bővíteni.
Vajdáné Plótár Katalin képviselő kérdése, hogy mi a helyzet a WC-vel, lehet építeni,
szükséges egyáltalán?
Tüske Tibor képviselő elmondta, hogy természetesen engedély birtokában lehet építeni,
amelyhez a tervdokumentáció már megvan. A fejlesztések két vonalon mennek, kormányzati
és egyházi oldalról.
Csillag Vince képviselő nem tudja megérteni miért kell a templomba WC, eddig tökéletesen
működött nélküle is.
Biró Róbert polgármester elmondta, hogy ott van a nyilvános WC 80 méterre, amely egész
évben nyitva van, az önkormányzat működteti és rendben tartja.
Tüske Tibor képviselő elmondta, hogy a sekrestye bővítése az elsődleges, és ha már bővítés
történik akkor felvetődött, hogy legyen vízvételi lehetőség és WC.
Biró Róbert polgármester kérte Surányi Norbert képviselő társát, hogy ha bármikor kérdése
támad bátran hívja fel, vagy jöjjön be hozzá a hivatalba, bármikor szívesen látja. Természetesen
levelezhetnek is ezekről a kérdésekről, de ennek inkább 2010 előtt volt nagy hagyománya.
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a balatongyöröki és vonyarcvashegyi
Esélyegyenlőségi tervek felülvizsgálatára, társadalmasítására október 27-én kedden kerül sor a
Vonyarcvashegyi Hivatalban, továbbá a holnapi napon 23-ai megemlékezés lesz 17 órakor, 26án hétfőn pedig szintén 17 órakor közmeghallgatás kerül megtartásra, amelyen a maszk
használata kötelező.
Kiss László képviselő kérése, miután nyitott pincék napja lesz szombaton lehetne-e a
Becehegyi és a Panoráma úton kaszálni, illetve levágni a benyúló ágakat, mert nagyon nehezen
lehet elférni? Sajnos az ingatlan tulajdonosok mindent kiültetnek a közterületre és szinte már
lehetetlen közlekedni, ez mindenképp egy hosszabb munkafolyamat lenne, de el kellene
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kezdeni. Szeretné még jelezni, hogy több helyen az építési törmeléket is kitettek, amelyet a
lomtalanításkor nem szállítottak el, ezek elszállításáról is gondoskodni kellene.
Horváth Tibor községgondnok a kaszálással kapcsolatban ilyen rövid idő alatt nem lehet
megoldani, másrészt ott nemcsak kaszálás kellene, hanem a lakók által a közterületre ültetett
növények kiirtása, vagy egy tolólappal végig menni, mert nagyon rendezetlen az egész. A
lakosságot lehetne kiértesíteni, hogy a megnövekedett forgalomra tekintettel a közterületre
általuk kiültetett növényeket szíveskedjenek kivágni, hogy az önkormányzati úton a
közlekedést ne akadályozzák és ne veszélyeztessék. Végig mennek a településen és megnézik,
hol van kint építési törmelék és intézkednek.
Biró Róbert polgármester véleménye szerint azokat az ingatlantulajdonosokat is fel kellene
szólítani, akik más akadályokat is kitettek az ingatlanjuk elé, amitől nem lehet gépjárművel és
lassan már gyalogosan sem félrehúzódni. Megkérdezte, hogy van-e további téma, amelyet az
ülés keretében meg kívánnak vitatni a képviselő társai. Miután további észrevétel, javaslat,
hozzászólás nem érkezett, az ülést 18.27 órakor bezárta.
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