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 Karli Imre   Balatonfüredi RKP, rendőr őrnagy 
 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, a közmeghallgatást 
megnyitja. Javasolja, hogy a mai közmeghallgatáson a meghívóban szereplő napirendi 
pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 
 
NAPIREND: 
 

1) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
2) Beszámoló a település környezetvédelmi helyzetéről 
3) Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi munkájáról 
4) 2020. évi tervek ismertetése 

 
 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1)  Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Felkéri Karli Imre rendőr őrnagyot a rendőrségi 
beszámoló ismertetésére. 



 
Karli Imre rendőr őrnagy: Köszönti a megjelenteket. Balatonszepezd közbiztonsága 
kiegyensúlyozottnak mondható. Kiemeli, hogy a nyári hónapokban több verseny is volt a 
parton. Ilyenkor javasolja a behajtani tilos táblákat fekete zsákkal letakarni, amelyhez 
képviselő-testületi határozat is szükséges. Ellenkező esetben a rendőrség köteles a 
szabálysértőket bírságolni. Felhívja a figyelmet a sebességkorlátozás betartására.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szénásy Zoltántól írásban érkezett kérdés a 
vadhelyzettel kapcsolatban, kérdezi a rendőrség álláspontját.  
 
Karli Imre rendőr őrnagy: A településen kialakult vadhelyzet kapcsán tájékoztatja a 
lakosságot, hogy igazgatás rendészeti eljárás van folyamatban, amelynek eredményéről 
írásos tájékoztatás kerül közzétételre. A vadkilövést szükség esetén a vadászatra jogosult 
fogja elvégezni. Belterületen minden esetben fel kell mérni a kockázatokat. 
 
Halmi Péter hozzászóló: Kérdezi, hogy van-e lehetőség a 71-es főúton megsérült szalagkorlát 
helyreállítására, illetve a közelmúltban bekövetkezett balesetből fennmaradó törmelék 
eltakarítására. 
 
Karli Imre rendőr őrnagy: A karbantartás, tisztítás a közútkezelő feladata. A rendőrségnek 
ilyen hatásköre nincs, de segít az önkormányzatot a közútkezelővel való együttműködésben. 
 
Szarka Ilona hozzászóló: Kérdezi, hogy milyen engedély szükséges a Víriuszi strand előtti 
zebra létesítéséhez. 
 
Karli Imre rendőr őrnagy: A gyalogátkelő létesítéséhez járda szükséges. Mivel tudomása 
szerint azon a szakaszon műszaki okokból nem lehetséges a járda kiépítése, így jelenleg 
zebra létesítésére sincs lehetőség. Ugyanakkor figyelmeztető lámpa már kihelyezésre került. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Megköszöni a rendőrségi beszámolót.  
 
 
2)  Beszámoló a település környezetvédelmi helyzetéről 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A helyi környezet védelmével folytatja a 
közmeghallgatást. A Balaton vizének állapota megfelelő. A nyári szezonban a parkolók száma 
kevésnek bizonyult, a nagy forgalom ugyanakkor komoly zajjal jár. A településen a 
zöldhulladék égetését szabályozó rendelet még nincs, így a rendeletet a képviselő-testület a 
tavasz folyamán meg fogja alkotni. A kerékpárút nyomvonala még továbbra is egyeztetés 
alatt áll, a NIF Zrt. által elfogadott utolsó koncepció szerint a 71-es főúttal párhuzamosan fog 
létesülni. A szemétszállítással is voltak gondok, így mindenképpen fog egyeztetni a 
szolgáltatóval. 
 
 
3)  Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi munkájáról 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A 2019-es év beszámolóját tekintve megállapítja, 
hogy az önkormányzat kiegyensúlyozottan működik. Ismerteti a költségvetés főösszegét, a 
bevételeket és a kiadásokat. 2019. október 31-ig a bevétel összesen 301.160.549 Ft, a kiadás 



143.263.334 Ft volt. A 2019-es évben kimagasló beruházás nem valósult meg, az 
önkormányzat a közvilágítás terén hajtott végre kisebb fejlesztéseket, kb. 6 millió Ft 
értékben. Itt lesznek majd még teendők. A pénzmaradványt felhasználták, a bevételek terv 
szerint befolytak, likviditási gond nincs, a gazdálkodás hitelmentes. 
 
 
4) 2020. évi tervek ismertetése 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A 2020-as év tekintetében konkrétumokat még 
nem tud mondani. A 2020-tól induló 5 éves gazdasági programot el fogják készíteni és arról 
tájékoztatást fognak adni. A Kisfaludy program keretében pályázat került benyújtásra a 
Víriuszi strand fejlesztésére, a szaniter felújítására. Az önkormányzat természetesen 
továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket. A kampány során a programjában szerződéses 
ajánlatot tett a lakosságnak, amelyet szándékában áll megvalósítani. 
 
Homola József hozzászóló: Kéri, hogy az önkormányzat oldja meg a Víriuszi strand büféje 
körül kialakult feszültséget, mivel nagyon nagy szükség lenne ott a színvonalas kiszolgálásra. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Egyetért. Maga is fontosnak tartja a magas 
színvonalú kiszolgálást. 
 
 
További kérdés, észrevétel és napirendi pont nem lévén dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester megköszöni a lakosság figyelmét, illetve a részvételét és a közmeghallgatást 
16:40 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester 

dr. Rozgonyi Viktória 
jegyző 

 


