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Előadó: Lombár Gábor polgármester
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Lombár Gábor sk.
polgármester

„Az ember nevelése a mesterségek mestersége! „
Comenius

Beszámoló a Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda
2015-2016. évi nevelési munkájáról
OM azonosító: 033805
Készítette: Hackl Szilvia óvodavezető

Balatonfenyves, 2016. 09. 19.
A Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda a 2015/2016. nevelési évben is a 2011. évi Nemzeti
Köznevelési Törvénynek megfelelve valamint az Alapító Okiratban illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint látta el feladatát. Munkánkat
nagymértékben meghatározták az óvoda alapdokumentumai: az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja, Pedagógiai Programunk, Éves Pedagógiai Munkatervünk illetve az
intézmény Házirendje.
A nevelési évet jól felkészülten kezdtük meg. A korábban megfogalmazott célok és
követelmények, melyeket a nevelőtestületünk és a technikai dolgozók számára állítottam fel,
meghozták a várt eredményt! Pozitív az óvodánk megítélése és nemcsak a szülők körében, de
tágabb környezetünkben is! A szülők bizalmát megnyerve konstruktív a közös munka és az
együttműködés! Ezt az irányt követve igyekszünk a továbbiakban is dolgozni.
A szeptembert az új gyermekek fogadása, a beszoktatás szép és izgalmas, bár olykor nehéz
feladatai, kihívásai tették mozgalmassá. A nevelési év kezdete előtt, augusztus hónapban
szülői értekezletet tartottunk az új szülők számára, mely kiváló alkalom arra, hogy
bemutassuk óvodánkat, a nálunk folyó szakmai munkát, ismertessük pedagógiai és nevelési
programunkat, a házirendet, a napi-és hetirendet. Ilyenkor tájékoztatást kapnak a szülők egyéb

programjainkról, ünnepségeinkről, hagyományainkról is. Megbeszéltük a beszoktatás
menetét, sorrendjét.
Örömmel veszik a szülők e megkeresésünket, szívesen vesznek részt ezen a fórumon, hiszen
olyan fontos információkat kapnak tőlünk, melyeket a további óvodai életük során fel tudnak
használni. Már itt elkezdődik a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás szokásainak
megismerése.
Óvodánk a jól bevált, anyás beszoktatást végezte a múlt évben is. A beszoktatás folyamata
kisgyermektől függően eltarthat 1-2-3 (de ennél több) hétig is. Az elmúlt nevelési évben sem
volt bölcsődés gyermekünk, mindannyian családból érkeztek. Egyre több család veszi igénybe
azt a jogszabály adta lehetőséget, hogy két és fél évesen közösségbe adja a gyermekét és az
anya visszamegy dolgozni.
A beszoktatás zavartalan lebonyolítása körültekintő szervezést igényel. Nehéz időszak ez
gyermeknek és szülőnek egyaránt. Az elválás mindkét felet megviseli, és az óvónő az a
személy, aki sok-sok türelemmel, toleranciával és szeretettel igyekszik megkönnyíteni ezt a
néhány hetet a családok számára.
Nemcsak a kicsiket, de a nagyokat is nagy izgalommal vártuk vissza! Új dekorációkkal, a
csoportszobák átrendezésével, új játékeszközökkel segítettük a nyári szünetről visszaérkező
gyermekeinket visszazökkenni az óvodai élet mindennapjaiba. Hatalmas sikert arattak a
falfestményeink, a különböző funkciójú helyiségekbe festett, témában odaillő mesejelenetek,
melyek igazi kis gyermekbirodalommá varázsolták az óvodánkat.
A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta.
Nemcsak külsőségekben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani
számukra, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint.
Szeptember hónapban 31 fő gyermekkel, két csoportban kezdtük meg nevelési munkánkat. A
gyermeklétszám augusztus 31-ig 36 főre emelkedett.
Tartalmas és változatos programokat kínáltunk és valósítottunk meg a rendszeres egyéni
fejlesztés és egyéni bánásmód érvényesítése mellett.
Az idei nevelési évben nem volt sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekünk, csupán két fő
BTM-es gyermek (beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő), velük heti egy
alkalommal fejlesztő pedagógus foglalkozott és egészítette ki az óvodapedagógusok
munkáját. De a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy gondot fordítunk!
A gyermeklétszám a 2015/2016. nevelési évben az alábbiak szerint alakult:
Beírt gyermeklétszám:
Napi átlaglétszám:
31
25
2015. Szeptember
31
24
Október
32
29
November
32
27
December
34
30
2016. Január
33
30
Február
33
28
Március
34
32
Április
34
32
Május
36
26
Június
36
16
Július
36
15
Augusztus
A helyi lakosok mellett a szomszédos településekről is járnak hozzánk gyerekek:
Más településről bejáró gyermekek létszáma: 3 fő – Fonyód, Balatonmáriafürdő,
Somogyszentpál.

A május hónapban megtartott óvodai beiratkozás során 10 fő gyermeket írattak be a
2016/2017. nevelési évre, az azt követő hetekben további 5 fő gyermeket, így összesen 15 fő
gyermekkel gyarapodtunk.
2016. szeptember 1-én 7 fő nagycsoportos gyermekünk kezdte meg általános iskolai
tanulmányait a helyi általános iskola első évfolyamán. Két gyermeket tartottunk vissza, előre
jelzett tanulási nehézség miatt – az óvodapedagógusok, a szülők és a pedagógiai szakszolgálat
közös egyetértésével. A jogszabályi előírásnak megfelelően azonban ők is beiratkoztak az
iskolába, mert 2016. augusztus 31-ig betöltötték hatodik életévüket, így tankötelessé váltak.
Az elmúlt nevelési évben is lehetőségük volt a gyermekeknek hitoktatásban részt venniük – 9
fő gyermekkel foglalkozott Miklósi Koppány, református lelkész. Heti rendszerességgel,
csütörtöki napokon tartotta játékos, beszélgetős, ismertnyújtó foglalkozásait. Ez a hit-és
erkölcstan órák előszobájának is tekinthető, hiszen első osztályban már kötelezően
választaniuk kell a szülőknek és gyermekeiknek e két lehetőség közül.
Zenei nevelésünket továbbra is néptánc oktatással egészítettük ki, melyet az életkori
sajátosságokból adódóan, inkább a nagycsoportos gyermekeink tudnak elsajátítani. Ezt a
plusz feladatot a két nagycsoportban dolgozó pedagógus végezte.
Angol nyelvi oktatást is igénybe vett 12 fő gyermekünk - ez önköltséges alapon valósult
meg. A Marcali székhellyel rendelkező Helen Doron Nyelviskola angol tanára járt ki az
óvodánkba, és mozgással egybekötött, játékos foglalkozások során tanította gyermekeinket az
angol nyelv elsajátítására.
Pedagógiai munkánkat az elmúlt nevelési évben is a balatonlellei székhellyel rendelkező
Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai egészítették ki, és tették hozzá
szakmájuk specialitásait az óvodapedagógusok munkájához. Együttműködésünk pozitív
irányú, sokoldalú, hatékony és folyamatos.
Logopédiai foglalkoztatásban összesen 8 fő vett részt. A gyermekek beszédhibáit heti két
alkalommal javította a logopédusunk. Sajnos sok (és egyre több!) beszédhibás gyermek
érkezik a családokból, és olyanok is egyre többen, akik egyáltalán nem beszélnek. Az
óvodában töltött idő alatt a sok-sok mesélés, bábozás, mondókázás, dramatizálás, beszélgetés,
beszéltetés és a logopédiai foglalkozás is kevés a hiányosságok pótlására, ha otthoni
környezetben nincs folytatása a pedagógusok munkájának.
Az elmúlt nevelési évben sem volt arra lehetőség, hogy az óvodapszichológus heti vagy havi
rendszerességgel, helyben foglalkozzon a gyermekekkel. Viszont eredménynek könyvelhetjük
el, hogy a jelzéseinkre gyorsan reagálva, a gyermeket az óvodai környezetben,
játéktevékenység közben tudta megfigyelni a szakember. Ezt követően telefonon vagy
Balatonlellén konzultált a szülőkkel, és a továbbiakban együtt igyekeztek/igyekeztünk
megoldani a problémát.
Gyógytestnevelő kollégánk 11 kisgyermeknek tartott heti két alkalommal foglalkozásokat.
Ők leggyakrabban lúdtalpas, hanyag testtartással vagy enyhe gerincferdüléssel küzdő
gyermekek.
A lellei kollégák, ez év május 11-én végezték el óvodánkban, az ötödik életévüket betöltött
gyermekek körében, a diszlexia prevenciós és logopédiai szűrést. Ez a vizsgálat azt a célt
szolgálja, hogy a még meglévő hiányosságokat (feladatértés, feladattudat, feladattartás,
figyelem, ceruzafogás, írásnyomaték, irányok megfelelősége stb.) felmérve, majd azokat
megszüntetve, könnyebbé tegyük a gyermekek számára az óvoda-iskola átmenet nehézségeit.
Részletes vizsgálatra egy fő gyermeket hívtak vissza, a többiek, életkoruknak megfelelően
teljesítettek.
A 2015/2016-os nevelési évben több továbbképzésen is részt vettünk. Jártunk más
óvodákban tapasztalatot gyűjteni, előadásokat hallgattunk meg és hozzánk is érkeztek - három
alkalommal is - közoktatási szakértők, akik megerősítettek bennünket szakmaiságunkban. A
szakértők igénybevételét mi magunk kezdeményeztük. Az Oktatási Hivatalon keresztül, a

kaposvári Pedagógiai Központ (POK) jelöli ki azt a szakértőt, akinek a szakterülete
megegyezik az igényelt szolgáltatással.
Igényelt szakterületek:
• pedagógus életpálya modell ismertetése (előadás)
• intézményi önértékelés (műhelymunka)
• tantárgygondozás (egy pedagógusra vetítve)
A pedagógus életpálya modell bevezetésével lehetőséget kaptunk arra, hogy az Oktatási
Hivatal honlapjára feltöltsük portfóliónkat, és a jelenlegi Pedagógus I. besoroláson túllépve,
magasabb szintre kerülhessünk. Az életpálya modell lépcsői:
• Gyakornok
• Pedagógus I.
• Pedagógus II.
• Mesterpedagógus
• Kutató tanár
Én magam, még 2014. áprilisában töltöttem fel a portfóliómat, az eddigi 22 éves szakmai
tudásomat mérlegre téve. Nem volt kötelező a megmérettetés, de úgy éreztem,
intézményvezetőként és a szakmai munkánk irányítójaként, példát mutatva, ezzel is
motiválhatom a kollégáimat arra, hogy a későbbiek során ők maguk is lépjenek magasabb
szintre.
2015. október 20-án, három szakértőből álló bizottság előtt tartottam meg a bemutató
foglalkozásomat, majd az írásos anyagomat értékelve és azt szakmailag megvédve, 98 %-os
eredményt elérve, teljesítettem a Pedagógus II. fokozat előírásait.
Céljaim között szerepel, hogy a kollégáimat támogatva, őket is eljuttassam erre a szintre
illetve én magam szeretném a mesterpedagógusi címet elnyerni.

Gyermekvédelem:
A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a munkánkban. Rendszeresen részt veszünk a
Család és Gyermekjóléti Központ szakmaközi értekezletein. Ezen kívül minden év
szeptemberében, így a múlt év szeptemberében is, az óvodánk adott helyet a soron következő
értekezletnek, melyen részt vettek a helyi illetve a fonyódi oktatási intézmények
gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó munkatársai.
Óvodánkban mind a négy pedagógus végez gyermekvédelmi feladatokat. Már az év elején
feltárjuk a hátrányos helyzet okait, de év közben is folyamatosan figyelünk arra, ha a
családban olyan változás történik, mely negatív hatással van a gyermekre. Ilyen esetekben
azonnal jelzést teszünk és felvesszük a kapcsolatot a Gyermekvédelmi Szolgálattal.
A jelzésnek alapja lehet az is, hogy egy kisgyermek napi tíz vagy ennél is több órát tölt
rendszeresen az intézményben (nyolc óránál többet nem lenne szabad!) vagy az óvónő
kérésére sem viszik orvoshoz, holott hőemelkedéssel esetleg lázasan adja át a szülőnek.
Sajnos a szülők nem mindegyikére jellemző az együttműködő magatartás az ilyen esetekben.
Az elmúlt nevelési év során egy esetben sem kellett jelzést tettünk a kollégák felé –
megjegyzem ez már a második ilyen csendes évünk volt, gyermekvédelmi szempontból.
Nevelési
Beírt
Veszélyeztetett
év
gyermeklétszám
gyermek
2015/2016.
36 fő
0 fő

BTM

HH

HHH

SNI

2 fő

7 fő

1 fő

0 fő

Az előző évekhez képest csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma, aránya.
A hátrányos helyzetnek különböző okai lehetnek:
Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki a jegyző határozata alapján, rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül. (Jelen esetben 7 fő - 19,44 %)
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek szülei – nyilatkozatuk alapján –
nyolc általános iskolai vagy annál kevesebb végzettséggel rendelkeznek. (Jelen esetben 1 fő 2,77 %)
Az okok közé sorolható még:
• ingerszegény környezet
• a család alacsony jövedelmi szintje
• alacsony iskolai végzettségű szülők
• devianciák a családban (alkoholizmus, brutalitás)
Óvodáztatási támogatást senki nem vett igénybe az elmúlt évben.
Gyermekétkeztetés:
Az óvodában valamennyi gyermeknek kötelezően biztosítanunk kell a napi háromszori
étkezést. Azok a gyermekek, akiket ebéd után hazavisznek a szülei, hazaviszik az
uzsonnájukat is. Az ételt az önkormányzat konyhájáról szállítják hozzánk. A gyermekeink
étkeztetése zökkenőmentes. Mindig a megfelelő időben és bőséges mennyiségben jut el
hozzánk az étel. Az élelmezésvezető maximálisan figyelembe veszi az életkori
sajátosságoknak megfelelő valamint az egészséges életmód kialakításához szükséges
szempontok szerinti tápanyagszükségleteket. A reform ételek bevezetése az óvodában
sikeresebben zajlott. A kisgyermekek még nem rendelkeznek annyi tapasztalattal az ízek
terén, így könnyebben elfogadják az újdonságokat. A barna rizs, a burgul, az árpagyöngy, a
teljes kiőrlésű péksütemények mind-mind kedvelt ételek az óvodás gyermekek asztalán.
Szinte naponta kapnak az évszaknak megfelelő, friss gyümölcsöt, de az aszalt gyümölcsök és
a különféle magvak (pl. dió) is népszerűek a kicsik körében.
Jogszabály alapján – jövedelemtől és a családok nyilatkozataitól függően – szinte valamennyi
kis óvodásunk jogosult az ingyenes étkezésre.
Az összes étkező gyermekek száma: 36 fő volt - ebből mindössze 5 fő fizetett étkezési díjat.
Gazdálkodás:
Az intézmény gazdálkodásában 2007. január 1-én történt változás. Ekkor került át az iskolától
az önkormányzatunkhoz, az óvoda pénzügyi ellátása. A hivatal munkatársaival a
kapcsolatunk korrekt, partneri és zökkenőmentes. Mindenképpen pozitívan értékelem azt a
segítőkészséget, emberi és szakmai hozzáállást, melyet bármilyen ügy megoldásához
nyújtanak! Gazdálkodásunkra a kiegyensúlyozottság és a nyomon követhetőség a jellemző.
Minden esztendőben a költségvetési kereteken belül tudunk maradni.
Ünnepeink:
Nemzeti ünnepeink kivételével minden programunk nyitott a szülők és érdeklődők előtt. Ez
mindenképpen erőssége az óvodánknak, hiszen ez nem általános. Az óvodák leggyakrabban
zártkörűen rendezik meg az ünnepségeiket, a délelőttök folyamán, a szülőket kizárva.
A nemzeti ünnepeket külsőségekkel igyekszünk kiemelni a hétköznapokból. Ezeken a
napokon, ünnepi ruhába öltözve jönnek a gyerekek az óvodába. Foglalkozásainkat az ünnep
köré szervezzük, beszélgetünk az akkor történtekről – persze leegyszerűsítve, a gyermekek
életkori sajátosságaihoz igazodva. Pl. március 15-én, minden kisgyermek kokárdát kap az
óvónénitől. Felolvassuk a Nemzeti dalt Petőfitől (a nagyobbak meg is tanulják az első
versszakot) és Kossuth nótákat tanulunk. A nagycsoportosok minden ilyen alkalommal

nemzeti színű zászlókat, lobogókat készítenek és a Polgármesteri Hivatal előtti Kopjafánál
elhelyezik azokat. A kicsik, ugyanekkor, az óvoda előtti teret díszítik fel. Ezek az alkalmak
kiválóan alkalmasak arra, hogy a nemzeti hovatartozásunkat erősítsük a gyermekeinkben,
illetve felkeltsük a nagyobbak érdeklődését a történelem iránt.
Október 4-én az állatok világnapját ünnepeltük. Ez az „ünnep” népszerű az óvodákban,
hiszen remek lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekeket közelebb vigyük az állatokhoz, hogy
megismertessük és megszerettessük velük az állatokat és felkeltsük az érdeklődésüket. Az
előző években az volt a gyakorlat, hogy a szülők hoztak be otthoni kisállatokat az óvodába
(papagájokat, akváriumi halakat, nyulat, hörcsögöt stb…) Tavaly és tavalyelőtt is már, mi
magunk mentünk el olyan családokhoz, akik otthon, állattartással foglalkoznak. Így a
természetes élőhelyükön ismerkedhettek meg a kicsik a háziállatokkal. Mi pedagógusok pedig
maximálisan kihasználtuk az ismeretnyújtás lehetőségeit ezeken a kirándulásokon.
Az idősek hónapja alkalmából, októberben felköszöntöttük településünk idős polgárait.
Versekkel és tánccal kedveskedtünk a szépkorúaknak.
Tavaly is megrendeztük Márton-napi vásáros vígasságunkat. A rendezvényen a szülők,
nagyszülők, pedagógusok és a nyugdíjas klub tagjai által készített kézműves termékeket
lehetett megvásárolni, jelképes összegért. Sőt, tavaly már gyermekmunkákkal is
találkozhattak az érdeklődők. A programot táncházzal, libazsíros kenyérrel, tábortűzzel és
lámpás felvonulással tettük színesebbé. Ez a délután nagyon népszerű az iskoláskorú
gyermekek körében is, minden évben szép számban látogatnak meg bennünket.
November végén rendeztük meg a szülők bálját, mely nagyon jó hangulatban telt. Már
korábban megfogalmazódott bennünk az elhatározás, miszerint időben egymástól jobban
elkülönülve rendezze meg báljait a két oktatási intézmény, és mostanra kialakult az a
rendszer, miszerint az őszi időszak az óvodás szülőké, a farsangi vagy tavaszi időszak az
iskolás szülőké.
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület elnökének köszönhetően, tavaly is mesés kiránduláson
vehettek részt a kis ovisok. A Mikulás vonaton való utazás mindannyiunknak élményt
jelentett. Itt is szeretném megköszönni Jánosházi Kati néninek, hogy lehetővé tették
számunkra e kedves programon való részvételt!
Szeretném még elmondani, hogy rendkívül jó az egyesület és az óvodánk közötti kapcsolat.
Gyakran veszünk részt egymás programjain, és már évek óta ők készítik a ballagó
nagycsoportosok tarisznyáit is, a gyermekek monogramjával és óvodánk jelképével hímezve.
Azt gondolom, példaértékű egy ilyen kis településen e két generáció összefogása!
A karácsony a megszokott színvonalon zajlott, nyitott keretek között, gyermekeink
szereplésével. Az adventi hetekben kézműves délutánt szerveztünk, mézeskalácsot sütöttünk.
A gyermekek által készített apró ajándéktárgyakat a falusi karácsonyon lehetett megvásárolni
–így növelte a szülői munkaközösség a bevételi forrását. Egy kedves meghívásnak eleget téve
(Illés Marika és a Bojtor család), megnézhettük a fenyves-alsói Mária templomban felépített
Betlehemet is.
A farsangi felvonuláson, melyet a korai Húsvét miatt januárban tartottunk, sok szülő is
jelmezt öltött magára. Ez mindig nagy örömmel tölti el a gyermekeket. Az anyukák és
nagymamák farsangi fánkkal leptek meg bennünket és vendégeinket. A meghívottak körét

kiszélesítettük és a három év alatti kicsiket is (leendő óvodásainkat) meghívtuk erre az igazán
jó hangulatú mulatságunkra.
A Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítványnak köszönhetően, tavaly is eljuthattak a
nagycsoportosaink színházba. Minden évben két alkalommal támogatja az alapítvány
valamely kulturális programunkat. Ezúton szeretném megköszönni az alapítvány
kuratóriumának és elnökének, Haszon Zsoltnak a támogatást!
Március 15-én, szerepet vállaltunk községünk ünnepi műsorában, huszártánccal léptek
színpadra a gyermekeink, ismét óriási sikert aratva. Az intézmény képviselői pedig koszorút
helyeztek el a Kopjafánál.
Május elsejére májusfát állítottunk fel az óvoda udvarán, a hónap első vasárnapján pedig az
édesanyák ünnepét tartottuk meg csoportonként. Ismét sikerült meghitt pillanatokat szerezni
és könnyeket csalni az anyukák szemébe.
Programjaink közé bekerült a tavalyi nevelési évben a Bodza-napokon való részvétel is. A
nyugdíjas egyesület tagjaival való közös tánc igazán nagyszerűen sikerült!
Pedagógiai programunkban szerepelnek még olyan jeles napok, mint: Víz világnapja, Föld
napja, Madarak és fák napja. Ezekre a jeles napokra is úgy készülünk, igyekszünk úgy
megszervezni, hogy maradandó emléket jelentsenek a kis ovisaink számára pl. házi
rajzkiállítás, növények ültetése, gondozása stb…
Gyermeknapi programunkat május 25-én tartottuk. Kitáncoltuk a hónap elején felállított
májusfánkat, majd a léggömbökkel feldíszített óvoda udvaron kínáltunk a gyerekeknek és a
családoknak sok-sok érdekes programot. Voltak ügyességi versenyek, ugrálóvár,
pónilovaglás, önfeledt játék és eszem-iszom és az ezzel járó nagyszerű hangulat. A három év
alatti kisgyermekeket is meghívtuk és szép számmal meglátogattak bennünket az iskolások is.
Évzáró ünnepségünkre ez év június 4-én került sor. A visszajelzésekre támaszkodva és
hivatkozva, azt kell mondanom, hogy nagyon színvonalas ünnepséget sikerült
megrendeznünk. Sok gratulációt kaptunk a szülők és vendégeink részéről! Erre az alkalomra,
létrehoztunk egy „díjat”, melyet azon szülők vagy óvodánkkal kapcsolatban állóknak
adományozunk, akik példaértékűen támogatják óvodánk gyermekközösségét. Idén, első
alkalommal, a Szülői Munkaközösségünk elnökének, Hermann Zsuzsának és Jánosházi
Katalinnak adtuk át az emlékplakettet és oklevelet.
Június 9-én egy kellemes kiránduláson is részt vettünk. Az alapítványunk támogatásával egy
szabadtéri koncertben részesültek a gyermekeink. Piknikeztünk a szabadban és Haszon Zsolt
támogatásával finom pizzát és bodza szörpöt kaptak a kicsik. A délutánt már az óvodában
töltöttük. Köszönöm a kollégáim nevében is a támogatást, hogy megvalósulhatott ez a rövid,
de élményekben gazdag délelőtt!
Még április 27-én (az óvodai beiratkozást megelőzően) tartottuk meg nyílt napunkat. Sokan
ellátogattak hozzánk, az érdeklődők rövid betekintést nyerhettek a mindennapjainkba. A
gyerekek bekapcsolódtak a különféle játéktevékenységekbe, szüleik ez idő alatt, választ
kaptak az óvodával kapcsolatos kérdéseikre. Jól sikerült ez a nap is, elégedetten távozott
minden vendégünk. Elismerően beszéltek az óvodánk felszereltségéről, a szép és esztétikus
környezetről, a „mesés falakról” és arról, hogy mennyi jót hallottak az óvodánkról!

Az óvodákban is kötelezően meg kell emlékezni a Nemzeti Összetartozás napjáról. Mi ezt a
nemzeti ünnepeinkhez hasonlóan úgy ünnepeljük meg, hogy virágot viszünk a Községháza
előtti Kopjafához és mécsest gyújtunk.
Kapcsolatunk az iskolával:
Idén két alkalommal is részt vettek gyermekeink az általános iskolában zajló programokon.
Nagycsoportosaink, a leendő elsősök, egy tanítási órát néztek meg és bekapcsolódhattak az ott
folyó munkába. Találkoztak régi ovis társaikkal és leendő tanítójukkal is. Második
látogatásunk, Balatonfenyves születésnapjához kötődött. Iskolás és óvodás gyermekek,
közösen fogyasztották el a település születésnapi tortáját, melyet Lombár Gábor Polgármester
Úr ajánlott fel. Éppen ezen a napon tartották az iskolások a gyermeknapi programjukat, így
néhány játékukba bevonták a kis ovisokat is.
Az év végi szülői értekezletünkön természetesen vendégünk volt az első osztályos tanító néni
is, aki felhívta a szülők figyelmét az iskolában igénybe vehető szakkörök lehetőségére, illetve
tájékoztatta a szülőket a szükséges felszerelésekről, tankönyvekről és egyéb tudnivalókról.
Ezen kívül minden óvodai programra meghívjuk az iskola pedagógusait és vezetését, (és mi is
kapunk meghívót az iskolai programokra) akik szívesen jönnek is hozzánk!
Egy különleges program színesítette meg a nyári munkánkat. Június második felében
telefonon értesítettek, hogy a Duna Tv Balatoni Nyár című műsora, Balatonfenyvessel
foglalkozik. Meghívtak, hogy szerepeljek a műsorban –egy kisgyermekes családokat érintő
téma volt a beszélgetés tárgya. Magammal vittem néhány óvodást is a csoportomból. Életre
szóló élmény volt mindannyiunk számára!
Óvodánk honlapján folyamatosan beszámolunk a programjainkról. A fotók segítségével
nagyobb rálátást kaphatnak az érdeklődők a nálunk folyó munkáról is, jobban megismerhetik
óvodánkat. Ezen kívül a Fenyvesi Újság oldalain is rendszeresen hírt adunk magunkról.
Szülői kérésnek tettünk eleget, amikor a legnagyobb közösségi oldalon a Kisfenyő Óvodának
is létrehoztunk egy fiókot. Ezen keresztül folyamatos és gyorsabb a kommunikáció és (sajnos)
többen megnézik mint a honlapunkat….
Az óvoda részéről, a községi ünnepeken szinte 100 %-os a részvételünk. Koszorút
helyeztünk el, október 6-án és 23-án a Kopjafánál valamint a kisvasút épületénél. Januárban
Földváry Miksa házánál és a Tátika utcai temetőben is. Március 15-én, június 4-én illetve
augusztus 20-án, szintén koszorúkkal tisztelegtünk, az ünnepnek megfelelően.
A nyári munkarend összevont csoportban zajlott, a pedagógusok felváltva mentek
szabadságra. A nyári szünet időpontjáról már február hónapban értesítettük a szülőket, így
mindenkinek bőven volt ideje felkészülni a nyári zárásra.
Értekezletek:
A nevelési év folyamán, több alkalommal is tartottunk értekezleteket:
• Augusztus 31-én tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
• Szeptember hónapban szülői értekezletek, mindkét csoportban
• SzMK ülés, több alkalommal, igény szerint
• Novemberben munkatársi értekezlet
• Februárban nevelőtestületi értekezlet
• Február hónapban ismét szülői értekezletek a két csoportban
• Májusban szülői értekezletek, mindkét csoportban
• Június hónapban tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Továbbá heti rendszerességgel tartunk munkatársi megbeszéléseket az aktuális feladatok
céljából.
Kapcsolat az egészségügyi szakemberekkel:
Az óvoda rendszeres kapcsolatban áll a védőnővel. A távolléte alatt a helyettes védőnő
végezte egy alkalommal a tisztasági szűrést.
Sószobánknak köszönhetően, érezhetően csökken a felső légúti megbetegedések miatti
hiányzások száma. Ez leszűrhető a napi átlaglétszámok kimutatását tartalmazó táblázatból is.
A szülők írásbeli hozzájárulásával illetve orvosi javaslatra, napi rendszerességgel vittük a
gyermekeinket a sószobába, ahol alkalmanként 20-25 perces foglalkozásokon vettek részt.
Október közepétől egészen március végéig kihasználjuk ezt a lehetőséget. A száraz terápiát
alkalmazva, a sótömbök a levegőt ionizálva, belégzéskor segítenek a légzőszervekben
lerakódott nyákot feloldani s ezáltal tisztulnak a légutak.
Ellenőrzések:
2015. szeptemberében az ÁNTSZ munkatársa tartott ellenőrzést az intézményben. A vizsgálat
célja az épület tisztaságára, a dokumentumok érvényességére valamint a dolgozók
egészségügyi alkalmasságára irányult. Javasolta homokozó takaró beszerzését, amit az
ellenőrzést követő másnap már be is szereztünk, és azóta is használjuk. A vizsgálat során
minden egyebet rendben talált.
A nevelési év során ismét ellenőrzés tárgya volt a belső ellenőr részéről az állami
támogatások jogszerű lehívása és annak felhasználása. Az ellenőrzést a fenntartó
önkormányzat rendelte el. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jogszabályoknak
megfelelően, törvényesen jártunk el.
Ez év tavaszán, április hónapban, szintén az önkormányzat megbízásából tartott ellenőrzést a
belső ellenőr. Az ellenőrezés célja: az intézményi működés szervezettségének, gazdálkodási
folyamatának elemzése, a pénzügyi szabályok megtartásának vizsgálata, annak megítélése és
értékelése, hogy sajátosságának figyelembe vételével tevékenységében miként érvényesül a
hatékonyság és gazdaságosság valamint a jogszabályok megtartásának érvényre juttatása.
Az ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú. Három havi okmány tételes,
az egész időszak anyagának szúrópróba szerű ellenőrzése mintavétel útján.
Az ellenőrzés eredménye: A Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda gazdálkodása jónak ítélhető.
Egész évben biztosítani tudtuk a folyamatos és zökkenőmentes feladatellátást. 2015. évre a
takarékosság volt a jellemző, precíz, szakmailag hozzáértő, megfelelő munkavégzés történt.
Az intézményben kialakított, a működési területeket lefedő szabályozás megfelelő feltételt
biztosít a minőségi és hatékony munkavégzésre.
Javaslat: A dolgozók minősítését az intézményvezetőnek rendszeresen, írásos formában
javasolt elvégezni.
A belső ellenőr javaslatát követve, a szükséges dokumentációs anyagot a nyár folyamán
beszereztem és a következő nevelési évtől alkalmazásra kerül.
Személyi állományunkban változások történtek az év folyamán. Az egyik dajkánk december
1-től nyugdíjba vonult, a nők negyven éves munkaviszony kedvezményét igénybe véve.
Többen is érdeklődtek a megüresedett munkakör iránt. A jelentkezőket meghallgatva, egy
helyi fiatal és szakképzett hölgyet találtam alkalmasnak a feladat ellátására, azonban még a
próbaidő lejárta előtt meggondolta magát és külföldre távozott. Az első körben jelentkezettek
közül választottam a következő dadusjelöltet, akit viszont 5 hét munkaviszony után én
találtam alkalmatlannak. A probléma megoldását abban láttam, hogy belső átszervezéssel, a

már hetedik éve nálun, de más munkakörben dolgozó, gyermekcentrikus, kedves és
segítőkész, de szakképzetlen kollégánkat bíztam meg a feladat ellátásával. Azért döntöttem
így, mert a munkakör nem kíván különösebb iskolai végzettséget, ebben az esetben a
személyiség a meghatározó! Meglepő volt számomra, de a szülők üdvözölték a döntésemet! A
szakképzettség megszerzése természetesen folyamatban van, ez év decemberében
remélhetőleg sikeres vizsgát tesz majd. Tanulmányaiban támogatjuk és segítjük.
Az így megüresedett munkakör betöltését, szintén egy fiatal, balatonfenyvesi hölgy
felvételével tudtam megoldani, aki gondosan, lelkiismeretesen és a megelégedésemre végzi a
munkáját, immár több mint fél éve.
Időrendi áttekintés:
2015. augusztus

2015. szeptember

11. szülői értekezlet
20. koszorúzás az ünnepnek megfelelően
24. 25. 26. az óvoda takarítása, játékok fertőtlenítése
28. továbbképzés - Kaposvár
31. tanévnyitó értekezlet
3. tanévnyitó konferencia – Kaposvár
10. DPT vizsgálat
14. szakmaközi megbeszélés – Család és Gyermekjóléti

Központ

2015. október

17. továbbképzés – Keszthely
24. szülői értekezlet – középső- és nagycsoport
29. alapítványi megbeszélés
30. szülői értekezlet - kiscsoport
5. állatok világnapjának megünneplése (de)
5. idősek köszöntése (18 h)
6. Aradi vértanúkra emlékeztünk
5-9. statisztikai adatgyűjtés
9. papírgyűjtés során az összegyűjtött papír elszállítása
12. továbbképzés – Kaposvár
16. zenés délelőtt, előadókkal
19. szakmaközi megbeszélés – Család és Gyermekjóléti

Központ

2015. november

2015. december

20. minősítési eljárás
22. ünnepség, koszorúzás
29. továbbképzés – Kaposvár MÁK
5. kézműves délután
9. SZMK ülés
11. Márton-napi vásáros vígasság
17. karácsonyi fotózás
20. rovar-és rágcsáló irtás
25. műhelymunka a POK szakértőjével
26. nyugdíjas kollégánk búcsúztatója
28. szülők bálja
4. Mikulás ünnepség
7. utazás a Mikulás vonattal
9. munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás (15 h)
9. adventi munkadélután (16-18 h)
13. gyermekeink szereplése a fenyves-alsói templomban
14. bábelőadás megtekintése a Polgármesteri Hivatalban

15. Betlehem megtekintése a fenyves-alsói templomban
16. karácsonyi ünnepség
18. gyermekeink szereplése a falu karácsonyi ünnepségén
2016. január

2016. február

2016. március

7. koszorúzás Földváry Miksa házánál
11. koszorúzás a Tátika utcai temetőben
25. szülői értekezlet a középső-és nagycsoportban
26. szülői értekezlet a kiscsoportban
5. farsangi mulatság
18. alapítványi megbeszélés
23. színházlátogatás a nagycsoportosokkal Keszthelyen
26. továbbképzés – Lengyeltóti
2. zenés délelőtt - Hangoló zenés színház
9. iskola érettségi vizsgálatok
16. gyermekeink szereplése a községi ünnepen (Huszártánc),

koszorúzás
21. szakmaközi megbeszélés – Család-és Gyermekjóléti
Központ
2016. április

1. műhelymunka a POK szakértőjével
6-8. gyermekvédelmi beszámoló megírása testületi ülésre
11. szakmaközi megbeszélés – Család-és Gyermekjóléti

Központ

2016. május

2016. június

2016. augusztus

15. zenés délelőtt – előadókkal
18. továbbképzés – Karád
20. belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége
27. nyílt nap
1. májusfa felállítása
3-4. óvodai beíratás
4. anyák napi ünnepség a középső- és nagycsoportban
5. anyák napi ünnepség a kiscsoportban
6. gyermekeink szereplése a Bodza-napi rendezvényen
9. szakmaközi megbeszélés – Család-és Gyermekjóléti Központ
10. év végi fotózás (de)
10. SZMK ülés (du)
12. ünnepi közgyűlés
18. szülői a középső-és nagycsoportban
19. nagycsoportosok látogatása az iskolában (de)
19. szülői értekezlet a kiscsoportban
25. májusfa kitáncolása, gyermeknap
27. Fenyves születésnapi tortájának elfogyasztása az iskolában
3. koszorúzás a Kopjafánál (Nemzeti Összetartozás napja)
6. szakmaközi megbeszélés – Család-és Gyermekjóléti Központ
8. bemutató foglalkozás megtartása a POK szakértője előtt
9. kirándulás, zenés délelőtt
21. szereplés a Duna Tv műsorában
24. tanévnyitó konferencia – Kaposvár
29-31. takarítás, fertőtlenítés, készülődés az új nevelési évre
31. tanévnyitó értekezlet

Ha visszatekintek az elmúlt nevelési évre, ismét mozgalmas, és eredményes munkával teli
évet tudhatunk magunk mögött. A kitűzött céljaink megvalósultak, tovább erősítettük az
óvoda jó hírét. A szülők és szakemberek által elismert, színvonalas nevelőmunkával
igyekszünk a továbbiakban is mindenki megelégedésére végezni a feladatainkat. Igyekszünk
továbbra is szakmai tudásunk legjavát adni, ennek szellemében tesszük a dolgunkat.
Munkánkat mindig a gyermekek érdekei határozzák meg!

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait, beszámolóm elfogadására!

Hackl Szilvia óvodavezető

Balatonfenyves, 2016. 09. 19.

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 6-án
tartandó ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történtekről
Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

115/2016.(VI.23.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Somogy Megyei
Kormányhivatal SOB/03/1186/2016 iktatószámú a 21/2006.(IX.15.)önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatával egyetértett. A településrendezési eszközök
megújulására készült ütemtervet elfogadta.
116/2016.(VI.23.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a 3754/2 hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő üzlethelyiség 2016. évi bérleti üzemeltetésére Takács Tamara balatonfenyvesi
lakossal szeretett volna szerződést kötni, viszont a pályázó visszalépett a bérléstől, arra
hivatkozva, hogy az üzlet felújítást igényel és a nyári szezon előtt már nem tudja elvégezni
azt.
117/2016.(VI.23.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására” (konyhafejlesztési pályázat) kiírt pályázat benyújtásával
egyetértett. A pályázat benyújtásra és befogadásra került.
118/2016.(VI.23.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a vállalkozók kérelmét
elfogadja. A Vachott S. utcai vállalkozók közösségét felkérte az árnyékolók egyedi igények
szerinti terveztetésére és a tervek három alternatívájának 2016. október 15-ig a képviselőtestülethez történő benyújtására. A kivitelezés végleges időpontjaként 2017. március 17-ét
jelölte meg a képviselő-testület.
119/2016.(VII.13.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” c. pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat benyújtásra került.
121/2016.(VIII.3.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület elfogadta a Közvil Zrt.
ajánlatát. A közvilágítási karbantartási szerződés aláírásra került.
122/2016.(VIII.3.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Kormány által meghirdetett
Egészség Sportpark Programban való részvétellel egyetértett. A pályázat benyújtásra került.
123/2016.(VIII.3.) és a 132/2016.(IX.12) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az
Aszpik Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. tulajdonában lévő Balatonfenyves 0372/17 hrsz.-ú,
valamint a 0372/18 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatban a földhivatallal a
kapcsolatfelvétel megtörtént. Jelenleg ügyintézés alatt van a belterületté nyilvánítás.
124/2016.(VIII.3.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a helyi földbizottsági
feladatkörében eljáró Magyar Agrár-és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Somogy Megyei Elnöksége SO01-00719-6/2016 számú állásfoglalása ellen benyújtott
kifogást elutasította. A határozat ellen keresetet nyújtott be a jogi képviselő.

125/2016.(VIII.16.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület hozzájárult a
„Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése” című pályázat
benyújtásához és az önerő biztosításához. A pályázat benyújtásra és befogadásra került.
127/2016.(VIII.29.)
Kt.sz.
határozat
alapján
a
képviselő-testület
az
„Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatására”
meghirdetett pályázat a.) pontja alapján a település belterületén, út, híd vagy járda építésére,
felújítására, karbantartására pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásra került.
129/2016.(IX.12.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a „Csatlakozási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú pályázaton részt kíván venni. A pályázat benyújtása folyamatban van.
130/2016.(IX.12.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottsági
póttagoknak megválasztotta Farkas Márta Balatonfenyves Fenyvesi u. 21. sz. alatti lakost,
illetve Tóthné Csetei Zsófiát Balatonfenyves Galamb u. 12. szám alatti lakost.
131/2016.(IX.12.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatot kíván
benyújtani. A szükséges önerőt biztosítja. A pályázat benyújtása folyamatban van.

2016.06.24. MÁV Elnök-vezérigazgatójával – Dávid Ilonával egyeztettünk a Kisvasút
fejlesztéssel kapcsolatban
2016.06.24. 18:00 Üdülőhelyi fórumot tartottunk nyaralópolgáraink számára
2016.06.30. dr. Géger Melinda művészettörténész megnyitotta Ruisz György festőművész
alkotásaiból rendezett kiállítást
2016.07.14. 18:00 órakor „Fenyvesi” Tóth Árpád életéről és munkásságáról szóló könyv
bemutatója. A kötetet bemutatta Andrási Gábor művészettörténész, Szombathy Bálint szerző,
Sebestyén László könyvtervező és Buza Péter szerkesztő
2016.07.24-29. Nyári gyermektábor (Balatonfenyves-Zduny-Zeteváralja) 51 gyermek vett
részt a szervezett programokon az idei évben Balatonfenyvesen
2016.07.26. Veress Ábel zongora estje
2016.08.17. Almássy Krisztián kiállítását megnyitotta Lengyel Zsüliett festőművész
2016.08.13-14. Fenyves Open Teniszbajnokság
2016.08.20. Szent István napi ünnepség
2016.08.20. Marietta Villa helytörténeti gyűjtemény megnyitója. A nagy érdeklődésre való
tekintettel pénteki és vasárnapi napokon várja az érdeklődőket.
2016.09.17-18. 23. Székely Kupa
2016.09.19. Virágos Fenyvesért díjátadó ünnepség.

Balatonfenyves, 2016. szeptember 21.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2016. I. félévi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfenyves Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkatervében
szerepel a 2016. I. félévi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás.
A Képviselő-testület ezen időszakban - 2016. január 01.- 2016. június 30. - összesen 118 db
határozatot hozott, melyeket áttekintve, megállapítható, hogy 25/2016.(II.25.) Kt. számú
határozat esetében szükséges új végrehajtási határidő megállapítása, tekintettel arra, hogy a
központi strandon lévő 3709/F hrsz-ú számú üzlethelyiség (2016. évi szezon előtti ) lebontása
nem történt meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására, valamint fenti üzlethelyiség
lebontására vonatkozóan jelöljön ki új végrehajtási határidőt.

Határozati javaslat

1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a - 2016. I. félévi - lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Balatonfenyves 3709/F hrsz-ú üzlethelyiség lebontására
vonatkozó határozat végrehajtási határidejét ......................... napra módosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2016. szeptember 19.
Lombár Gábor sk.
Polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Ügyiratszám: 2599/2016.
Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó
Tárgy: Átruházott hatáskörben hozott döntések 2016. január 01.- 2016. június 30. közötti
időszakban
Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2001.(I.26.) önkormányzati rendelet 2.
számú melléklete alapján átruházott hatáskörben a Polgármester, valamint a Jogi és
Gazdasági Bizottság az alábbi határozatokat hozta 2016. január 01. – 2016. június 30.
közötti időszakban:
Polgármester:
Települési támogatás:
Közterület-használat:
Fenyőfa kivágás:

141 db
45 db
3 db

Jogi és Gazdasági Bizottság:
Rendkívüli település támogatás:

2 db

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

Balatonfenyves, 2016. szeptember 19.

Lombár Gábor sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. október 6-án tartandó ülésére
Ügyiratszám: 1013-4/2016.
Ügyintéző: Pálfi Piroska
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 23/2006
(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása és a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázati csatlakozás

Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
Balatonfenyves Község Önkormányzata évek óta támogatja azon fenyvesi fiatalokat, akik
felsőfokú tanintézetek nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton keresztül.
A rendszerben azon Balatonfenyvesen állandó lakóhellyel rendelkezők támogathatók, akik
- kizárólag a képzésre vonatkozó keretidőn belül, nappali tagozaton tanulmányokat
folytató felsőoktatási hallgatók, akik felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat - ebben az esetben az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
- kizárólag olyan (2016/2017. tanévben) érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett fiatalok - mely esetben az ösztöndíj időtartama 3 X 10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév.
A támogatás mértékét az önkormányzat 2016-ban 1.800.000,-Ft keretösszegben határozta
meg. A kereten belül a 2015/2016. tanév első és második félévében 13 fő hallgatót
támogattunk 8.000,-Ft/fő/hó összeggel, 2 fő hallgatót 6.000,-Ft/fő/hó összeggel, összesen
1.160.000 Ft-tal.
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az idei évben is csatlakozzon az
önkormányzati ösztöndíj rendszerhez.
A képviselő-testület az ösztöndíj odaítélésének feltételeit rendeletben szabályozta.
Áttekintettük a rendelet szabályait és javasoljuk azt a megváltozott jogszabályi környezethez
igazítani.
Indoklás a rendelettervezethez:
1.§ A rendelet hatályát a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat általános szerződési
feltételeihez kell igazítani.
2.§ Javasoljuk a pályázati kiírást a község honlapján közzé tenni.

3.§ A pályázatokat elektronikus úton kell kitölteni és az ott kitöltött adatlapot kell benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban.
4.§ NAV névváltozását kell átvezetni.
5.§ A bizottság elnevezésének változása került átvezetésre a rendeletben.
Az előzetes hatásvizsgálati lapot az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.
Határozati javaslat:
1.)

2.)
3.)

A Képviselő-testület részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben maximum 1.800.000,-Ft éves
összeggel.
Felhatalmazza a Polgármestert az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
A támogatás összegét jövő évi költségvetési rendeletben szerepelteti.

Határidő: 2016.október 3.
Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2016. szeptember 19.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés 1. számú melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. Társadalmi hatásai:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ellátás pályázati feltételeinek
módosítása.
II. Gazdasági hatásai:
A lakosság meghatározott körének szociális alapon történő támogatást jelent.
III. Költségvetési hatásai:
Az önkormányzat meghatározott összeggel támogatja a pályázatban részesülőket, így
költségvetési hatása van.
IV. Környezeti következményei:
Környezeti következménye nincs.
V. Egészségi következményei:
Egészségi következménye nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. Megalkotásának szükségessége:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszer általános szerződési feltételeinek
módosulása.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet alkotás elmaradása jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Előterjesztés 2. számú melléklete
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016 (
) önkormányzati rendelete
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló
23/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8.a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja:
1.§
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 23/2006. (IX.15) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A rendelet hatálya azokra a Balatonfenyvesen lakóhellyel rendelkező hallgatókra terjed ki,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2) A rendelet hatálya kiterjed azokra a Balatonfenyvesen lakóhellyel rendelkező, a
tárgyévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetőleg felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalokra, akik
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
2.§
A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A pályázati kiírást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
tárgyévet követő évre érvényes Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános

Szerződési Feltételek) által meghatározott időpontig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
és a honlapján kell közzétenni.
3.§
A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.)A pályázatokat a pályázati kiírásban megjelölt időpontig az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Polgármesteri Hivatal 8646 Balatonfenyves Kölcsey u.
27. címre kell benyújtani.

4.§
A Rendelet 5.§ (4) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c.) havonta rendszeresen nem mérhető jövedelem, valamint egyéni vállalkozó és társas

vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolást

5.§
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.) A pályázatokat Balatonfenyves Község Önkormányzat Jogi és Gazdasági Bizottsága
bírálja el az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és az Általános Szerződési Feltételek szerint.
6.§
Jelen rendelet 2016.október 01. napján lép hatályba.
Balatonfenyves,2016. szeptember 19.

Lombár Gábor
Polgármester

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2016.

-én.

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika
jegyző
Előterjesztés

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2015. évi működéséről.
Előterjesztő: Babaics Attila tanyagondnok

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005. (I.28.) számú
határozatával hozzájárult a Balatonfenyves külterületén élők életkörülményeinek javítása
érdekében a Tanyagondnoki Szolgálat működéséhez. A Tanyagondnoki Szolgálat 2006.
augusztus 21. napjától határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.
A tanyagondnoki feladatotokat 2013.01.15-től látom el. 2015.04.29.napjától tanyagondnoki
vizsgával rendelkezem,melyet kiváló minősítéssel végeztem el.
Helyismeretem és személyes ismereteim és ismertségem a szakmai program végrehajtását
nagyban megkönnyítik, a szolgálat iránti bizalmat erősítik.
A Tanyagondnoki Szolgálat működtetésénél elsődleges szempontnak kell lenni a külterület
lakosság érdekében történő működtetésnek, elsődleges az alapfeladatok ellátása.
A közvetlen személyes szolgáltatások biztosítása során az alapfeladatok közül :
Közreműködés az étkeztetésben (szakmai program 3.1.1. a)-c) pontjai)
Az Önkormányzat által működtetett konyháról történik az étel átszállítása az óvodába azon
személyek részére, akik az étel itt veszik át– ez 12 főt jelent -. Szintén a konyháról kerül
kiszállítása az étel azon személyek részére is, akik orvosi igazolás alapján az ételért elmenni
nem tudnak. Imremajorban 10 fő, Balatonfenyves belterületén 27 fő részére viszek házhoz
ebédet minden nap.
A nyári gyermekétkeztetésben is közreműködtem. 2015. évben 12 kiskorú étkeztetését
biztosítottam 2015.06.17.-tól 08.30.-ig.
A külterületre kiszállított étel mennyisége 2 fővel növekedett, a belterületi kiszállítás 19 fővel
csökkent.
Házi segítségnyújtásban segítem a gondozónők kijutását a külterületre szükség esetén.
Napi szinten veszik igénybe a külterületi lakosok a bevásárlás lehetőségét, leginkább
az olcsóbb árak miatt, az élelmiszeren kívül legnépszerűbbek a gázpalackvásárlás, gyógyszer
felíratás, vásárlás. Szintén napi szintű a postai ügyintézés, csekkek, levelek feladása.
Közösségi és szociális információk szolgáltatásának keretében kérelmeket,
információkat viszek házhoz, segítek a postázásban – kézbesítéssel -, kézbesítésben a
külterületen élők számára. Az oktatási intézmények és külterületi lakosság, az önkormányzat
és a külterületi lakosság valamint az Alapszolgáltatási Központ és a külterületi lakosság
közötti, oda-vissza történő információáramlásban nyújtok segítséget.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás (szakmai program 3.1.2. a)-c) pontjai)
keretében betegszállítást végeztem 2015. évben 3 alkalommal. Ide tartozik még a külterületen
élők számára gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök felíratása, megvásárlása.

Az óvódás és iskolás gyermekek szállítása (szakmai program 3.1.3. a) pontja) nem
napi feladat, de az év során több alkalommal került sor a külterületen élő gyermekek községi
ünnepségekre (5 alkalom), iskolai rendezvényekre (1 alkalom) történő be és hazaszállítására.
Több alkalommal történt az iskola által bonyolított tanulmányi versenyekre történő
gyermekszállítás is (8 alkalommal).
A közvetlen személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatellátás keretében:
Közösségi művelődési sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése (szakmai
program 3.2.1. pontja) keretében Az önkormányzat által szervezett rendezvények
szervezésében, lebonyolításában veszek részt, különös tekintettel arra, hogy a külterületen
élők is bekapcsolódhassanak, részt vehessenek a rendezvényen. Az önkormányzat és a
szakmai program függelékében megjelölt civil szervezetek közösen lebonyolított
rendezvényei és ünnepségei kapcsán működök közre, mely személy és áruszállítást,
beszerzési feladatok lebonyolítását, propaganda tevékenységben, érdekvédelemben való
közreműködést jelent. Ez leginkább a községi rendezvényeken és ünnepségeken, nyári
rendezvényeken jelenik meg.
A hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása (szakmai
program 3.2.2. pontja) a már előzőekben említett módon történik, napi feladat, illetve
probléma és esetfüggő. A felmerülő problémák mihamarabbi elintézése érdekében szoros
kapcsolatot ápolok a szociális ügyintézővel, családgondozóval, gondozónőkkel,
kérelmeket,adatlapokat szállítok az ügyfelekhez és vissza, határozatokat kézbesítek.
Az egyéb lakossági szolgáltatások, valamint az alapszolgáltatások biztosításában való
közreműködés (szakmai program 3.2.3.) keretében segítséget nyújtok a családsegítéshez való
hozzájutásban, akár a külterületen élő beszállításával vagy a családgondozó kiszállításával.
Bár a családsegítő szolgálat munkatársai legtöbb esetben saját autójukkal járnak, évente 2-3
alkalommal szükségük van erre a segítségre. Idetartozik az esetleges adatgyűjtés adatfelmérés
is.
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett feladatok során ételszállítás
önkormányzati intézménybe (szakmai program 3.3.1. pontja) című feladatok elvégzése során
az étkezetés megszervezésében működök közre napi tevékenységemmel. Az étkezetést
biztosító Balatonfenyves Község Önkormányzata által működtetett főzőhelyről az óvoda
melegítőkonyhájára történő ételszállításra –óvodás gyermekek étkeztetése -, ételszállító
edények oda-vissza szállítására van szükség. A tevékenység pontos időbeosztás szerint zajlik,
ami a napi munkavégzést, és a gépjármű mozgását is nagymértékben behatárolja.
Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére (szakmai program
3.3.2.pontja) több esetben, több szinten jelent már meg feladatként, mely feladatellátása
szintén napi szintű, párhuzamosan, szoros kapcsolatban zajlik a hivatalos ügyek intézésének
segítése, lakossági igények továbbítása című feladat ellátásával. Önkormányzati
adatgyűjtésre, önkormányzati hírek – testületi ülésekről értesítés, hirdetmények –
kihelyezésére, kézbesítésére van szükség.
A tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők (szakmai program 3.3.3.
pontja)– dokumentáció, mely bár egyszerűsödni látszik, mégis sokrétű és sokszoros
adminisztrációt jelent.
Az egyéb feladatok (szakmai program 3.4.4.)
Tanyagondnoki Szolgálat működése a külterületen élő idősek, a kisgyermekes családok,
nehéz szociális helyzetben lévők részére jelentett nagy segítséget. Az igénybevevők száma
változatlan, kismértékű – haláleset, ki- és beköltözés - változásokkal. A szakmai programban
vázolt feladatok elvégzésért továbbra sem kell térítési díjat fizetni.

A 2014-es évhez hasonlóan 2015.-ben is az idős emberek ebédidőben, ami 13.30-ig tart,
megkapták az ebédet.
A vásárlások rendszeressége jól működik, amit az ott lakók is megértettek.
Természetesen váratlan, egyedi esetek történtek, amit a lehetőségekhez képest megpróbáltam
megoldani.
A VW Caddy gépkocsival végzem az ebéd intézménybe – óvoda – és szociális ellátottakhoz
történő kiszállítását, a bevásárlások nagy részét, a betegszállítást és a gyermekszállítást.
A fennmaradó munkaidőben hivatali teendőket látok el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Balatonfenyves 2016.június16.

Babaics Attila sk.
tanyagondnok

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére
Ügyiratszám: 2340-7/2016.
Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester
Tárgy: Tanyagondnoki szolgálat ellátásához kapcsolódó együttműködési megállapodás

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján az
alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét
esetén, a szolgáltatást végző személynek a megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel
történő helyettesítése, illetve másik szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával
kötött megállapodás révén gondoskodni szükséges.
Balatonfenyves Község Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálat zavartalan működése
érdekében, a tanyagondnok helyettesítésére vonatkozóan egyeztetést kezdeményezett
Balatonújlak Község Önkormányzatával.
Balatonújlak Község Önkormányzata érvényes működési engedély alapján falugondnoki
szolgálatot működtet, a feladatot ellátó személy a jogszabály által előírt szakképzettséggel
rendelkezik, így a tanyagondnok távolléte (szabadság, betegség, egyéb körülmény) esetén a
helyettesítést a balatonújlaki falugondnok az előírásoknak megfelelően el tudná látni.
A helyettesítésre vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetet előkészítettük, azt
véleményezésre megküldtük Balatonújlak Község Önkormányzata részére is, akik azt
jóváhagyták.
Fentiek alapján kérem a Jogi és Gazdasági Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy
az együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalását követően hozzon döntést annak
elfogadására vonatkozóan.

Határozati javaslat
1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat
működtetéséhez kapcsolódóan, a helyettesítés megfelelő módon történő ellátására
vonatkozóan
együttműködési
megállapodást
köt
Balatonújlak
Község
Önkormányzatával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2016. szeptember 14.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről Balatonfenyves Község Önkormányzata (8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 27., képviseli: Lombár Gábor polgármester), mint Balatonfenyves Tanyagondnoki
Szolgálatot fenntartó
Másrészről Balatonújlak Község Önkormányzata (8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
képviseli: Tüske Gáborné polgármester), mint a Balatonújlaki Falugondnoki Szolgálatot
fenntartó között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.
I.
A megállapodás célja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a Felek
megállapodnak abban, hogy a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás, mint alapszolgáltatás
folyamatos, zavartalan működése biztosítására, a falugondnok szakszerű helyettesítésére jelen
megállapodás révén gondoskodnak.
II.
A megállapodás tárgya
1. A megállapodást kötő önkormányzatok, mint fenntartók a náluk közalkalmazottként,
falugondnoki képesítéssel foglalkoztatott személlyel látják el adott esetben (pl. betegség,
szabadság) a szolgáltatást.
3. A helyettesítő falugondnok a helyettesített falugondnokra vonatkozó helyi előírások,
illetőleg munkarend szerint végzi tevékenységét.
4. A helyettesítő a helyettes gépjárművét használja, amelynek költségeit a helyettesített
falugondnok fenntartója visel.

III.
Vegyes rendelkezések
1. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak a jelen megállapodás megkötésére.
2. A Felek a megállapodást 2016. október 1. napjától, határozatlan időtartamra kötik.
3. A megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, amely módosítást
legalább 30 nappal korábban kötelesek jelezni a másik Fél felé.
A megállapodás csak írásban mondható fel, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő
kezdete a másik Fél tudomásszerzésének napja.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, illetőleg az 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
szabályai az irányadóak.

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Balatonfenyves, 2016. szeptember……..

………………………………………
Lombár Gábor
Polgármester
Balatonfenyves Község Önkormányzat

Balatonújlak, 2016. szeptember ….

………………………………………
Tüske Gáborné
polgármester
Balatonújlak Község Önkormányzat

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére
Ügyiratszám: 2008/2016.

Tárgy: Törvényességi felhívás megtárgyalása közterületek elnevezése miatt
Előadó: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Kormányhivatal ismételten törvényességi felhívást tett, melyben az Úttörő
és Kisdobos utca elnevezését kifogásolja.
A képviselő-testület 2015. évben már többször tárgyalta a felhívást és az alábbi határozatokat
hozta:
22/2015 (II.27.) számú határozat:
„Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatal SOB/03/653/2015 számú törvényességi javaslatát megtárgyalta.
Az arról való érdemi döntés előtt az Mötv 14.§ (3) bekezdése alapján megkeresi a Magyar
Tudományos Akadémiát, hogy foglaljon ismételten állást az Úttörő és Kisdobos
elnevezésekről.”
A határozat alapján a MTA elnökéhez fordultunk ismételt állásfoglalás kiadása miatt. A
tájékoztatás szerint az Akadémia állásfoglalásának megváltoztatására nincs mód. A levél
kiemeli, hogy a közterületek, illetve közintézmények elnevezés során az akadémiai
állásfoglalásra figyelemmel a körülmények mérlegelése után a végső következtetést az
önkormányzatnak kell levonnia.
Ezt követően a 122/2015 (IX.17.) Kt számú határozattal a törvényességi javaslatot elfogadtuk
és az Úttörő és Kisdobos utca lakóinak véleményét kikértük a közterület nevének változásával
kapcsolatban. Minden háztartásba levelet juttattunk el illetve a honlapra is feltettük ugyanezt a
javaslatkérést.
Az utcanév változás véleményezésével kapcsolatban nagyon aktívak voltak a lakók, összesen
103 levél érkezett vissza, ebből 100 fő nem javasolja a név megváltoztatását, 1 fő igen, 2 levél
nem tartalmazott javaslatot.
A 138/2015 (XI.26.) Kt számú határozatban Balatonfenyves Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy -figyelembe véve az érintett lakosságtól beérkező
véleményeket- az Úttörő és Kisdobos utcák elnevezését nem kívánja megváltoztatni.
A testületi döntés óta új tény merült fel, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek
ugyanilyen tartalmú határozat meghozatalát.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy
Kormányhivatal SOB/03/1399/2016 számú törvényességi felhívását megtárgyalta.

Megyei

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve az érintett
lakosságtól beérkező véleményeket az Úttörő és Kisdobos utcák elnevezését nem kívánja
megváltoztatni.

Határidő: 15 nap – értesítésre
Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2016. szeptember 05.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Károlyi Éva és társai kérelme
Előadó: Lombár Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Posta épületével szemben, a Kölcsey utca déli oldalán elhelyezkedő, a Magyar Állam
tulajdonában, az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő, 3655 hrsz-ú, 2160 m2 térmértékű, park,
művelési ágú ingatlanon elhelyezkedő 15 db üzlethelyiség tulajdonosai, név szerint,
1. sz. üzlet – Varga Balázs (8646 Balatonfenyves, Nimród u. 43.)
2. sz. üzlet – Károlyi Éva (8640 Fonyód, Meredek u. 4.)
3. sz. üzlet – Gajdus István (7624 Pécs, Kodály Z. u. 14. II. em. 9.)
4. sz. üzlet – Szabó Tímea (6732 Pécs, Aidinger János u. 46.)
5. sz. üzlet – Lauer Norbert (7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.)
6. sz. üzlet – Ábrahám Krisztina (1184 Budapest, Egressy G. u. 30/B.)
7. sz. üzlet – Novreczky Éva (1133 Budapest, Kárpát u. 46.)
8. sz. üzlet - Rónai Istvánné (7632 Pécs, Nagy I. u. 102.)
9. sz. üzlet – Palotai Zsolt (7751 Szederkény, Pécsi u. 2/B.)
10. sz. üzlet – Tóth Györgyi (7370 Sásd, Jókai u. 35.)
11. sz. üzlet - Klein Judit és Klein Ágnes (7632 Pécs, Pannónia u. 12.)
12. sz. üzlet – Major Gyula (7634 Pécs, Sárgarigó dűlő 8.) és Majczán Ágnes (7634 Pécs,
Sirály u. 12/A.)
13. sz. üzlet – Novreczkyné Rozs Györgyi (7626 Pécs, Király u. 75.)
14. sz. üzlet – Balázs Zsuzsa (8646 Balatonfenyves, Petőfi u. 119.)
15. sz. üzlet – Garas József (7630 Pécs, Cinege u. 15.)
egységes szövegezésű, de külön–külön aláírt beadványokban, azzal a kérelemmel fordultak a
testülethez, hogy a fenti ingatlanon elhelyezkedő parkolóra igényt nem tartanak, annak
használata az önkormányzat részére kerüljön átadásra és ez ügyben kérik, Balatonfenyves
Község Önkormányzat Képviselő-testületének írásba foglalt határozatát.
Az előzmények megismerése érdekében az alábbi dokumentumokat előterjesztésemhez
mellékelem:
1. Térképmásolat az ingatlanról.
2. Helyszínrajz az üzletekről és a parkolóról.
3. Helyszínrajz a 15 db üzlethelyiség kiosztásáról.
4. Károlyi Zoltán MNV Zrt. részére megküldött, 2015. szeptember 10. keltezésű levele.
5. Varga Balázs MNV Zrt. részére megküldött, 2015. szeptember 29. keltezésű levele.
6. MNV Zrt. válaszlevele, 2015. november 18. keltezéssel.
7. Károlyi Éva, 2016. január 29-én önkormányzathoz benyújtott kérelme.
8. Károlyi Éva, 2016. április 27-én önkormányzatunkhoz benyújtott levele.
9. Az önkormányzat által 2016. március 11-én összehívott, üzlettulajdonosi egyeztetés
alapján elkészült és mindenki részére külön-külön egységes szövegezéssel megküldött
válaszlevél.
10. Az üzlettulajdonosok által külön-külön, de egységes szövegezésben benyújtott és
fentiekben már bemutatott kérelem.

Amennyiben az önkormányzat a parkoló területét tulajdonba akarja kérni, az alábbi lépések
megtétele szükséges:
- A park művelési ágú területek a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján kizárólagos
állami tulajdonú vagyonelemnek minősülnek, így elidegenítésük nem lehetséges. Ezért
a vagyonkezelő engedélyével művelési ágból ki kell vonni és annak földhivatali
átvezetését el kell végeztetni. A parkoló területének közlekedési célú várakozóhellyé
történő átminősítésére a törvény és helyi építési szabályzatunk is lehetőséget ad.
Költsége előzetes információink alapján cca. 60 000,-Ft + ÁFA.
- Tekintettel arra, hogy 3655/10 hrsz-ú ingatlanon találhatók az üzlethelyiségek is,
telekalakítási eljárást is le kell folytatni, melynek eredményeként külön helyrajzi
számra kerül a parkoló és az üzletek alatti földterület. A telekalakítás költsége cca.
130 000,-Ft + ÁFA.
- Amennyiben az állami tulajdonú ingatlant az MNV Zrt. nem adja ingyenesen
önkormányzati tulajdonba, akkor a vagyonkezelő által is jegyzett ingatlanforgalmi
szakértő szakvéleménye alapján, a parkoló területének ellenértékét is kell fizetnünk.
Egyidejűleg informálom a Képviselő-testületet, hogy az OTÉK 42.§. (2) bekezdése
értelmében „Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi
építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési
ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben
foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a 4. számú
melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”
A 4. számú melléklet 2. pontja alapján „kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység
árusítóterének 0 -100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2
nettó alapterülete után, egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”
Balatonfenyves Község Önkormányzata 2016 júniusában, a Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. által koordinált és az állami tulajdonban, MNV Zrt. kezelésben lévő ingatlanok
önkormányzati vagyonkezelésbe kérésével kapcsolatosan elvégzett felmérés alkalmával, a
3655/10 hrsz-ú terület egészére bejelentette vagyonkezelői szándékát. Ennek alapvető célja a
településfejlesztés volt, de további indokul szolgált az is, hogy az előterjesztés tárgyát képező
parkolót az önkormányzat alakította ki és annak kezelői feladatait is mi látjuk el.
A fentiek alapján, valamint a csatolt dokumentációk megismerését követően kérem a tisztelt
Képviselő-testülettől, hogy döntsön az üzlettulajdonosok által benyújtott kérelem ügyében.

Határozati javaslat
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a 3655/10 hrszú ingatlan előterjesztésben leírt területrendezésével. Egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy
a tulajdonviszonyok rendezésének, valamint a telekalakítás költségeinek finanszírozása
ügyében egyeztessen az üzlettulajdonosokkal. Az ingatlan tulajdonba kérése ügyében vegye
fel a kapcsolatot az MNV Zrt-vel, valamint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kftvel.
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Határidő: Következő testületi ülés
Balatonfenyves, 2016. szeptember 22.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére
Tárgy: 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv
Előadó: Lombár Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a alapján a viziközmű - szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében viziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint
beruházási terv munkarészekből áll.
A gördülő fejlesztési tervet a viziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar
Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal (MEKH) részére szeptember 30-ig kell
jóváhagyásra megküldeni.
A DRV Zrt. elkészítette a települési és térségi viziközmű rendszer 2017-2031. évi beruházási
– felújítási és pótlási tervdokumentációját, melyet a tisztelt Képviselő-testület tagjai részére,
véleményezési célból, e hét elején elektronikusan megküldtünk.
A tervdokumentáció az önkormányzat területén lévő állami tulajdonú viziközművekre
vonatkozik, de a kapcsolódó önkormányzati bővítmény alapján kialakult vegyes tulajdoni
helyzet miatt, az önkormányzat véleményezésre jogosult, így szükség van a tervdokumentáció
testület általi jóváhagyására.
A beruházási tervrész elkészítése az ellátásra jogosult kötelezettsége. Tekintettel arra, hogy a
megfelelő szakember gárdával, a szolgáltatói hálózat rendszerismeretével, illetve a szükséges
üzemeltetési tapasztalatokkal a közműszolgáltatók rendelkeznek, a gördülő fejlesztési terv
összes tervrészének elkészítésével, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz
történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel,
jogszabályi alapon, a viziközmű – szolgáltató megbízható. Ehhez csatolni kell a megfelelő
formátumú meghatalmazást, melynek mintáját a tervdokumentációval együtt minden testületi
tag részére elektronikusan megküldtünk.
A fent leírtak alapján kérem a testülettől, hogy a gördülő fejlesztési jóváhagyásáról, valamint
a DRV Zrt., teljes hatósági eljárásra vonatkozó önkormányzati kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó meghatalmazásnak kiadásáról, a döntését meghozni szíveskedjen.
Előterjesztésemhez mellékelem MEKH és a DRV Zrt. gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatosan megküldött tájékoztató leveleit.
Határozati javaslat
1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-14632-1-01301-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_152 és 22-20729-1-007-01-00 MEKH
kóddal rendelkező DRV_S_113 rendszerek Ellátásért Felelőse a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§. szerinti, a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Balatonfenyves Község víziközmű-rendszererére vonatkozó

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos hatósági eljárásban felmerülő önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével a DRV Zrt-t teljes körűen megbízza és az erre vonatkozó
meghatalmazást kiadja.
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Határidő: Azonnal
Balatonfenyves, 2016. szeptember 23.
Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Településfejlesztési koncepció elfogadása
Előadó: Lombár Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években döntött
arról, hogy időközben felmerült beruházói igények és önkormányzati érdekek miatt
szükségessé vált a község településrendezési eszközeinek módosítása.
Első ütemben a Településfejlesztési koncepció készült el, amelyet minden érdekelt
véleményezett. E vélemények maradéktalanul beépültek a jóváhagyásra váró dokumentumba.
A koncepció elfogadását követően a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatára és
megújítására kerülhet sor, amelyről már korábban döntés született.
A 2016 szeptemberében az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. által elkészített
Településfejlesztési koncepció, a Megalapozó vizsgálat, az Örökségvédelmi hatástanulmány e
hét elején a tisztelt Képviselő-testület tagjai részére elektronikus úton megküldésre került. Az
Örökségvédelmi hatástanulmány értékvizsgálati adatlapjainak megtekintése a Polgármesteri
Hivatalban volt biztosított.
Az Örökségvédelmi hatástanulmány elfogadását megelőzően az alábbiakról szeretném
tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testület:
2014. december 3-án benyújtott kérelmében Dr. Mantuano Kálmán (1165 Budapest, Csipkés
köz 2. fsz. 4.) kérte, hogy a Balatonfenyves, Fenyvesi u. 321. cím alatti, 579/3 hrsz-ú helyi
védelem alatt álló épületről az önkormányzat a védelmet a rendezési terv módosítása kapcsán
vegye le. Indoklásul leírta, hogy 80 éves épület állapota rossz, használhatósága korlátozott és
egészségre káros. A kérelmet 2015 februárjában továbbítottuk a rendezési terv felülvizsgálatát
végző építészirodának. A 2016 szeptemberében megküldött örökségvédelmi hatástanulmány
mellékletét képező értékvizsgálati adatlapok tanúsága szerint az épületet helyi védelem alatti
státuszának megtartása indokolt. Tekintettel arra, hogy az Örökségvédelmi hatástanulmány
elfogadása a Képviselő-testület hatásköre, jogosítvánnyal rendelkezik módosításokat
végrehajtására is. Előterjesztésemhez mellékelem a benyújtott kérelmet, az ingatlan
értékvizsgálati adatlapját és kérem a tisztelt Képviselő-testet, hogy döntsön a benyújtott
kérelem ügyében.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-társakat, hogy támogassák az előterjesztett határozati
javaslatokat.
Határozati javaslat:
1.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. generál tervező vezetésével készült,
Balatonfenyves Településfejlesztési Koncepciója 2016. szeptember hónapban jegyzett
dokumentációját, egyben felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról és honlapon
való közzétételéről 5 napon belül értesítést küldjön az egyeztetésben részt vetteknek és az
állami főépítészi hatáskörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatalnak.

2.1) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. generál tervező vezetésével készült,
Örökségvédelmi hatástanulmány 2016. szeptember hónapban jegyzett dokumentációját.
2.2) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. generál tervező vezetésével készült,
Örökségvédelmi hatástanulmány 2016. szeptember hónapban jegyzett dokumentációját azzal
a módosítással, hogy a Balatonfenyves, Fenyvesi u. 321. cím alatti, 579/3 hrsz-ú épületről a
helyi védettséget leveszi. Felkéri a Polgármestert, hogy a módosítás Örökségvédelmi
hatástanulmányon történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Határidő: Azonnal
Balatonfenyves, 2016. szeptember 23.
Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án tartandó ülésére

Ügyiratszám:1944/2016.
Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó

Tárgy: Lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása
Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakáscélú támogatásban Balatonfenyvesen
legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a településen tartózkodó
személyek részesülhetnek.
A költségvetésben erre a célra 2016. évben 1,5 millió forintos keret került megállapításra.
Nagy Zoltánné, Balatonfenyves, Imremajori lakos (056/C/1 hrsz) szám alatti lakos lakáscélú
kölcsön megállapítása iránt kérelmet nyújtott be arra tekintettel, hogy a tulajdonát képező
ingatlan állapota jelentős mértékű felújítást tesz szükségessé.
Nevezett az általa lakott ingatlanban élettársával él, egy főre jutó jövedelmük 23.688.,- Ft.
Nagy Zoltánné lakáscélú kölcsön iránt benyújtott kérelme az ingatlan felújítására vonatkozik,
melyhez kapcsolódó költségvetés összege: 1.202.190,-Ft.

Parrag Ferenc Balatonfenyves, Vadász u. 2. szám (1976/A/2 hrsz) alatti lakos szintén
lakáscélú kölcsön megállapítása iránt nyújtott be kérelmet lakásfelújításra vonatkozóan.
Kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlanban beázik, penészesednek a falak, így a lakhatási
körülmények nem megfelelőek.
Nevezett egyedülálló, havi rendszeres jövedelme 104.505,-Ft.
A felújításhoz kapcsolódó költségvetés összege: 662.000,-Ft
A Rendelet 3.§. (2) bekezdése alapján lakás felújítás esetén a támogatás akkor adható, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét (2016. évben
57.000.-Ft), ingatlant nem idegenítettek el, a felújítandó ingatlanon kívül lakástulajdonuk és 3
millió forintot meghaladó vagyonuk sincs.
Vis maior, természeti csapás miatt bekövetkező felújítási, korszerűsítési igény esetében a
támogatás jövedelemhatárra tekintet nélkül adható.
Az adható támogatás legmagasabb összege a Rendelet 6.§. (3) alapján – lakás felújítás esetén
– maximum 300.000,-Ft , de nem haladhatja meg a költségvetés 50%-át.

Felkérem a Jogi és Gazdasági Bizottságot, hogy környezettanulmány elkészítése után, a
testületi ülést megelőzően tegyenek javaslatot a kérelmező támogatására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a lakáscélú kölcsön összegének megállapítására.

Határozati javaslat
1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltánné
Balatonfenyves, Imremajori lakos (056/C/1 hrsz) részére lakásfelújításra
……………,-Ft kamatmentes lakáscélú kölcsönt biztosít 10 éves futamidőre.
2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Parrag Ferenc
Balatonfenyves, Vadász u. 2. szám (1976/A/2 hrsz) alatti lakos részére lakásfelújításra
……………,-Ft kamatmentes lakáscélú kölcsönt biztosít 10 éves futamidőre.
Határidő: 30 nap szerződéskötésre
Felelős: Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2016. szeptember 22.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a 2016. évi üdülési idényben végzett munkánkról
Előterjesztő: Lombár Gábor Polgármester
Kiss Péter kommunális vezető
Tisztelt Képviselő- testület!
Balatonfenyves a Tó Dél-nyugati térségében helyezkedik el több mint 5.300 ha területen,
északról a Balaton (több mint 7.0 km hosszban, délről a Balaton - nagyberek, keletről Fonyód,
míg nyugat felől Balatonmáriafürdő, és Balatonkeresztúr települések határolják. Ezen kívül a
külterületen szomszédjaink: Kéthely, Táska, Somogyszentpál és Buzsák községek.
A szomszéd településekkel, igazi értékeket sorakoztatunk fel Balatonfenyves közvetlen
közelében, nem egyszer annak külterületén, ami azért is fontos, mert a Balaton önmagában
már kevés ahhoz, hogy a vendégeket vonzza, valamint azokat megtartsa.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hisz olyan csodálatos helyén élünk a világnak ahol az
átlagosnál lényegesen több és színesebb az idegenforgalmi kínálat.
Ezek pedig - ahogy már említettem a Nagyberek, melynek mondhatni Balatonfenyves a
kapuja, ezen tájegységen belül a „Fehérvízi láp” ahol az állat, és növényvilág páratlan,
természetvédelmi terület.
Az elmúlt idegenforgalmi idényben mindössze két olyan hétvégén volt igazán jó strand idő.
Településünkön a vendégek száma az előző évihez hasonlóan igen magas volt.
A szeles, csapadékos napokon az utjaink terhelése megnövekedett. Ez elsősorban a mélyebb
fekvésű murvás utak állagmegóvása okán adott többlet munkát számunkra.
Munkánk nagy részét az idegenforgalmi idényre való felkészülés, és a költségvetésben
meghatározott fejlesztések végrehajtása, a megfelelő technikai háttérrel nem rendelkező
intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek, stb. kiszolgálása, és a település általános
üzemeltetése tette ki.
Balatonfenyves, páratlan értéke - a természet szépsége mellett- abban rejlik, hogy csendes
családias jellegű üdülőhely.
Évtizedek óta szinte mindenki a minőségi turizmus ide vonzását nevezi meg célként. Ezt
szolgálhatják az elmúlt esztendők fejlesztései beruházásai.
Ebből következik, hogy a turizmus továbblépését a minőségi szálláshelyek létesítése
jelentheti, melyben komoly a szerepe a mindenkori kormányzatnak, valamint a
magántőkének. Felépült a kikötő mellett egy szálloda is, amely a magasabb színvonalú
vendéglátás bővülését eredményezte .
Ehhez kell a környezetünk , településünk fejlesztésével felnőnünk.
Az idei tapasztalatok, feljegyzése, és adatbázisának létrehozása, amelyek már az
elkövetkezendő hónapok feladatait meghatározzák.
Strandjaink vonzóak a településre érkező vendégek körében, tudjuk, sokan átjárnak hozzánk
fürdőzni, míg nem itt szállnak meg.
Kedveltek a strandjaink, hisz aránylag közel lehet parkolni a vízhez, nincs strandbelépő, és
nincs parkolási díj. Ennek vannak negatív hatásai, hogy terhelik a településközpontot a

parkoló gépkocsikkal, szennyezik a közterületet, illetve a strandok – elsősorban a központi
strand- olyan módon leterhelt, amit már kezelni sem egyszerű a csúcsszezon napjaiban.
Az előző években a Csalogány és a Balatonfenyves – alsói strand idén pedig a Központi
strand mellet sikerült jelentős mennyiségű gépkocsi részére építettünk ki várakozásra
alkalmas területeket. Ezt a munkát folytatni kell a Balatonpart utcára merőlegesen csatlakozó
utcákban is, mely elkészülhet azok felújításával, a közterületekre engedély nélkül kiültetett
növényzetek eltávolításával.
Jelenleg az érintett utcákban lakók mindent elkövetnek, hogy az ingatlanaik előtt az utca nagy
részén lehetetlenné tegyék a parkolást (növényeket, fákat, sövényeket telepítettek melyek több
esetben is 1 – 1,5 m szélességben leszűkítik az utak közlekedési területeit, zavarják a
biztonságos közlekedést (a belátási háromszöget teljesen takarják), és akadályozzák a
szolgáltató járműveket munkájuk végzésében, még balesetveszélyt is jelentenek.
Tudomásul kell venni, hogy az ingatlanok előtti területek nevében is benne foglaltatik azok
funkciója (közterület), mely a köz igényeit kell, hogy szolgálja, meg kell felelnie azok
funkcióinak.
A vasút és a Balaton között nincs kijelölt parkoló hely. Ezért –még ha a kitáblázás hiányos isminden várakozó autó a térségben szabálysértést követ el !!!!!
Sajnos a Pozsonyi utcai, és az István király utcai strandoknál a gépjárművek parkolása szinte
egyáltalán nem megoldott azok közelében az igény egy kis részét lehet csak biztosítani.
Központi strand:
-

befogadóképessége:
2.576 fő
2016-ban a kékhullám zászló egy csillagos díját elnyert kijelölt fürdőhely
10 büfé fogadta a vendégeket.
2 fő vízi mentő ügyel a fürdőzők biztonságára
Az elsősegélynyújtást 2 fő önkéntes végezte
A vendégek sportolási igényeit strandröplabda pálya, vízi kosárlabda, Vizi
biciklikölcsönző, vízi fejelő kapu, felnőtt fitneszpark, labdarugó kispálya, és ugráló
asztal szolgálta
- Zuhanyzási lehetőséget biztosítottunk, hideg vízzel 10 db zuhanyzóval
Meleg vízzel 2 db zuhanyzóval
- Illemhelyek száma: 8 db férfi, 9 db női
- Mozgássérültek kiszolgálására kézi vezérlésű liftet, és mozgáskorlátozott illemhelyet
üzemeltettünk
- 5 db játszótér, 4 db homokozó, 2 db fövenyfürdő állt a gyermekes családok
rendelkezésére
- Viharjelzésről, állapotáról helyi, külön tájékoztatást nyújtottunk több nyelven, írott
táblákon Sajnos ezen a nyáron sem a wi-fi sem pedig a touch info nem működött.
A fürdőhelyen az idei üdülési szezonra az alábbi fejlesztéseket és felújításokat végeztük el
a vendégfogadás színvonalának emelése céljából.
-

Strandi sétány felújítása
A Bakay nádas előtti tómeder tisztítása
Strandi játszóterek homokcseréje
Parti sétány homokpótlása
Új focikapuk, kihelyezése
fövenyfürdők és környezetük helyreállítása
Veszélyjelző táblák kihelyezése a partvédőművekre, strandokra

Sajnos nem sikerült megvalósítanunk a (csak az üdülőszezon után) kijavítását, a part
menti gyepfelületek gyepszőnyeggel való pótlását - a magas vízállás miatt-, valamint az új
hulladékgyűjtő edények kihelyezését.
A kijelölt fürdőhely június 15. és augusztus 31. között tartott nyitva, 10 órától 18 óráig.
A térség egyik legjobb adottságokkal rendelkező fürdőhelye, kedvelt a kisgyermekes családok
körében, esténként a balatoni nyár jellegzetes találkahelye. 1942-ben épült több mint 70
esztendeje, ebből következik, hogy állapota felújításra, megújításra vár, melyet 2006-ban
elhatároztunk, mostanra annak több mint felével végeztünk köszönhetően egy sikeres pályázat
megvalósításának.
A cél, hogy a strandrekonstrukció során - annak végére az egész terület megújulna,
természetesen oly módon, hogy annak értékeit megőrizzük, erősítjük.
Idén sem sikerült csökkenteni a strandterületeken parkoló autók számát. Áruszállító, és
üzlettulajdonos, ott dolgozó, és baráti körük parkolt tilos helyen. Rendezetté vált a parkolás
(központban, a Vitorlás Büfénél, és környéke, Il Capitano Büfénél). Ezeken a helyeken a
behajtás fizikális gátjával, valamint az üzletekhez egy-egy behajtási engedély kiadásával,
azok határozott, gyors, és következetes ellenőrzésével hatékony eredményt értünk el. Melyhez
szükséges volt az üzlettulajdonosok együttműködése is.
A nyáron, a közmunka programok igénybevételével ezen a területen is egész napos
strandgondnoki, szolgálatot működtettünk, jó tapasztalattal, de a 3 fő strandgondnok kevésnek
bizonyult. Ahhoz, hogy a strand állapota jobb legyen több esetben még este 9 óra után is
kellett munkatársainknak dolgoznia. A strandgondnoki szolgálat mellett 3 fő üzemeltette, és
takarította az illemhelyeket. Az ő munkájuk is emberfeletti volt.
A WC-k túlterheltsége rendszeres dugulásokat eredményezett, amelyek még szűkösebbé
tették ezt a szolgáltatást.
A vízi mentő szolgálatot két fő látta el. Szabadnapjaikat, pihenőnapjaikat szeptembertől
vehetik ki.
Az előző évi gyakorlatnak megfelelően július és augusztus hónapokban az elsősegélynyújtást
a Magyar Vöröskereszt segítségével 2 fő önkéntes fogja végezte.
Kezelni kellett a strandon keletkező extrém mennyiségű hulladékot, mely elsősorban a
hétvégi napokon jelentett problémát!
A strandon elsősorban a hulladékgyűjtő edényekbe helyezték a vendégek a hulladékot. Ezek
ürítését a személyzet folyamatosan végezte. A gyűjtőkből ürített hulladékot a Balaton part
utcában lévő 1,1 m3-es konténerekbe zárták, és folyamatosan jelezték a konténerek
telitettségét.
A megtelt konténereket a PELSOKOM Kft hétfő, szerda, péntek járatnapokon ürítette.
Gyakran a járatnapok között megtelt az összes konténer a strandon, akkor a kommunális
dolgozók takarító személyzete, vagy az ügyelet, a szükségesnek tartott mennyiségű
konténerből a hulladékot a központi tömörítős konténerbe szállította. A kiürített konténert
ezután újból tölthették a strand takarítói. Ennek a felesleges munkának elkerülésére szükséges
lenne az 1,1 m3-es konténerek számának jelentős növelésére.
A fűnyírást a kommunális dolgozók fűnyíró brigádja szükség szerinti gyakorisággal végezte.
(általában kéthetente) Ez a fürdőhely- pünkösd és szeptember 1. között- a község bármely
más területével szemben elsőséget élvezett.
Vihar után a strand takarításába más dolgozók is bevonásra kerültek.
A szakiparost igénylő javítási munkákat a kommunális dolgozók- elsősorban közmunkásokkarbantartói, illetve vállalkozók végezték.
A felkészítés során nagy feladat volt az igen magas vízállás okozta károk helyreállítása.
Szinte újjá kellett építeni a fövenyfürdőinket, és – három alkalommal - a parti sétányt. Az
előző évben készült fényképek alapján pedig a mélyebb területeket ki kellett egyengetni, hogy

a Balatonból kicsapó hullámok vize ne tudjon tócsákba megállni. Ezt mivel május közepéig
csak a strand kis részét tudtuk megközelíteni gépkocsival csupán a strand kis felületén tudtuk
elvégezni.
A Balatonpart utca új burkolatot kapott. Május közepére elkészült több területen lehetséges
igy a gépkocsikkal parkolni.

A Kékhullám zászló értékelési rendszere jelentősen eltér
elképzeléseitől, így abban komoly hátránnyal indulunk.

Balatonfenyves fejlesztési

Csalogány strand
-

befogadóképessége:
637 fő
3 büfé, és 1 db ajándékbolt fogadta a vendégeket
A vendégek sportolási igényeit strandröplabda pálya, labdarugó kispálya torinó
kapukkal, fejelő kapu, és strandröplabda pálya szolgálta
Zuhanyzási lehetőséget biztosítottunk hideg vízzel 2 db páros zuhanyzóval
Illemhelyek száma: 2 db férfi, 3 db női
Mozgássérültek kiszolgálására kézi vezérlésű liftet, üzemeltettünk
2 db játszótér, és 2 db homokozó állt a gyermekes családok rendelkezésére
Viharjelzés állapotáról helyi, külön tájékoztatást nyújtottunk több nyelven, írott táblán.
Sajnos ezen a nyáron sem a wi-fi sem pedig a touch info nem működött.

A fürdőhelyen az idei üdülési szezonra az alábbi fejlesztéseket és felújításokat végeztük el a
vendégfogadás színvonalának emelése céljából.
- Bejárati sétány térkő burkolatának megépítése
- Strandi játszóterek homokcseréje
Sajnos nem sikerült megvalósítanunk a strandi játszóterek, és a sportpálya homokjának a
szél elleni védelmét.
-

A kijelölt fürdőhely június 15. és augusztus 31. között tartott nyitva, 10 órától 18
óráig. A strandon zuhanyzók, öltöző paravánok, értékmegőrző, gyermekjátszóterek
találhatóak. Az értékmegőrző üzemeltetését, és az elsősegélynyújtást a büfék
tulajdonosa végezte.
Erre a fürdőhelyre is szerencsés lenne kerékpár tároló(ka)t telepíteni.
Itt is évek óta működik a strandgondnoki szolgálat, jó tapasztalatokkal.
A Csalogány, a Pozsonyi utcai és az István utcai strandokat, a Balatonfenyves-felsőn lévő
utcavégeket, és az illemhely takarítását 2 fő felváltva végezte 7 napos váltással. Egyszerre 1
fő takarított reggel 6 óra és este 8 óra között. A váltó személy háromhetente a kertészetben
végzett munkát.
A strandon elsősorban a hulladékgyűjtő edényekbe helyezték a vendégek a hulladékot. Ezek
ürítését a személyzet folyamatosan végezte. A gyűjtőkből ürített hulladékot a csalogány
strandi parkolóban lévő 2 db 1,1 m3-es konténerekbe zárják, és folyamatosan jelezték a
konténerek telitettségét.
A megtelt konténereket a PELSOKOM Kft hétfő, szerda, péntek járatnapokon ürítette.

Ha a járatnapok között megtelt az összes konténer a strandon, akkor a kommunális dolgozók
takarító személyzete, vagy az ügyelet, a szükségesnek tartott mennyiségű konténerből a
hulladékot a központi tömörítős konténerbe szállította. A kiürített konténert ezután újból
tölthette a strandtakarító.
Ennek a többlet munkának elkerülésére szükséges lenne az 1,1 m3-es konténerek számának
jelentős növelésére.
A fűnyírást a kommunális dolgozók fűnyíró brigádja szükség szerinti gyakorisággal végezte.
Vihar után a strand takarításába más dolgozók is bevonásra kerültek.
A szakiparost igénylő javítási munkákat a kommunális dolgozók- elsősorban közmunkásokkarbantartói, illetve vállalkozók végezték.
Szeretnénk, ha 2017. évben ismét pályázhatna a Csalogány strand a kékhullám zászló
elismerésre. Sajnos a Kékhullám zászló értékelési rendszer filozófiája esélytelenné teszi az
ilyen barátságos viszonylag kisméretű fürdőhelyeket megfelelő eredmény elérésére.
István utcai strand
-

befogadóképessége:
71 fő
1 büfé fogadja a vendégeket
Zuhanyzási lehetőséget biztosítottunk hideg vízzel 1 db zuhanyzópárral
Illemhelyek száma: 1 db férfi, 1 db női
1 db játszótér, 1 db homokozó állt a gyermekes családok rendelkezésére
Viharjelzés állapotáról helyi, külön tájékoztatást nyújtottunk több nyelven, írott táblán

A fürdőhelyen az idei üdülési szezonra az alábbi fejlesztéseket és felújításokat végeztük el a
vendégfogadás színvonalának emelése céljából.
-

Strandi játszótér homokcseréje

A kijelölt fürdőhely június 15. és augusztus 31. között tartott nyitva, 10 órától 18 óráig.
Ez a strand – igazán csak egy utca végi lejáró, hisz az István király utca végében biztosít
lejárást a vízhez, kulturált módon, zuhanyzóval, öltöző paravánnal, és ingyenes strandi
illemhellyel, gyermekjátszótérrel.
A strand területén épült fel vállalkozói finanszírozásban egy melegkonyhás vendéglátó egység
(bár véleményem szerint annak területe eltúlzott) az ellátást jó színvonalon biztosítani képes.
A terület, és annak, partvédelmének folyamatos karbantartása fontos feladat, a nyáron a
Csalogány strandi strandgondnok feladata volt ennek a területnek a folyamatos gondozása is.
A gyűjtőkből ürített hulladékot a Csalogány strandon lévő konténerekbe szállítottuk.
A fűnyírást a kommunális dolgozók fűnyíró brigádja szükség szerinti gyakorisággal végezte.
Vihar után a strand takarításába más dolgozók is bevonásra kerültek.
A szakiparost igénylő javítási munkákat a kommunális dolgozók- elsősorban közmunkásokkarbantartói végezték.
Pozsonyi utcai strand
-

befogadóképessége:
77 fő
1 büfé fogadja a vendégeket
Zuhanyzási lehetőséget biztosítottunk hideg vízzel 1 db zuhanyzóval
Illemhelyek száma: 1 db férfi, 1 db női
1 db játszótér, 1 db homokozó állt a gyermekes családok rendelkezésére
Viharjelzés állapotáról helyi, külön tájékoztatást nyújtunk több nyelven, írott táblán

A fürdőhelyen az idei üdülési szezonra az alábbi fejlesztéseket és felújításokat végeztük el a
vendégfogadás színvonalának emelése céljából.
- Strandi játszótér homokcseréje
- fövenyfürdő folyamatos homokpótlása

A kijelölt fürdőhely június 15. és augusztus 31. között tartott nyitva, 10 órától 18 óráig.
Pozsonyi utcai strand szintén egy utca szélességű lejáró, mely egy füves térben a vízparton
kiszélesedik, azon gyermekjátszó, zuhanyzó, strandi illemhely, és egy az Önkormányzat
tulajdonában lévő büfé található.
A partja fövenyszerűen csatlakozik a vízhez. A tavaszi viharok során az úttest 6 m hosszú
szakaszát elmosta, amely két magáningatlan megközelíthetőségét is biztosítja. Ekkor egy
szennyvíz tisztító akna ismét a vízbe került, ezáltal a Balaton szennyezésének a lehetőségét
sem tudtuk kizárni.
Az ingatlanok megközelítését a közúton át biztosítanunk kell. A szennyeződésnek a tóba
jutását pedig kötelességünk megakadályozni.
A legnagyobb problémát a Pozsonyi utca folytatásában lévő strandterület vegyes (strand, és
út) használata jelenti, melyen nem tudunk úrrá lenni. A behajtás gátlókat nem használják azok
rendeltetése szerint, ennek megoldása elvárás. Gondot okoz még, hogy strand bejáratánál lévő
árokba, és villanyoszlop tövébe folyamatosan zsákos szemetet helyeznek ki, melynek
következménye elfogadhatatlan.
A terület, és annak, partvédelmének folyamatos karbantartása fontos feladat, ebben az
esztendőben a Csalogány strandi strandgondnok feladata volt ennek a területnek a folyamatos
gondozása is. A gyűjtőkből ürített hulladékot a Csalogány strandon lévő konténerekbe
szállítjuk.
A fűnyírást a kommunális dolgozók fűnyíró brigádja szükség szerinti gyakorisággal végezte.
Vihar után a strand takarításába más dolgozók is bevonásra kerültek.
A szakiparost igénylő javítási munkákat a kommunális dolgozók- elsősorban közmunkásokkarbantartói végezték.
Balatonfenyves- alsói strand
-

-

befogadóképessége:
637 fő
2 büfé, és 1 db ajándékbolt fogadja a vendégeket.
Az elsősegélynyújtást az egyik büfé bérlője végezte.
A vendégek sportolási igényeit strandröplabda pálya, labdarugó kispálya kézilabda
kapukkal, labdarugó kispálya torinó kapukkal, sztrítball pálya, vízi fejelő kapupár,
korffball állvány, vízi röplabdaháló, kosárlabda, felnőtt fitneszpark, ping-pong asztal
és strandröplabda pálya szolgálta,.
Zuhanyzási lehetőséget biztosítottunk hideg vízzel 2 db zuhanyzópárral
Illemhelyek száma: 2 db férfi, 3 db női
Mozgássérültek kiszolgálására, és mozgáskorlátozott illemhelyet üzemeltettünk
1 db játszótér, 1 db homokozó állt a gyermekes családok rendelkezésére
Viharjelzés állapotáról helyi, külön tájékoztatást nyújtottunk több nyelven, írott táblán.
Sajnos ezen a nyáron sem a wi-fi sem pedig a touch info nem működött.

A fürdőhelyen az idei üdülési szezonra az alábbi fejlesztéseket és felújításokat végeztük el a
vendégfogadás színvonalának emelése céljából.

-

mederkotrás, iszapcsapda ürítés
kotrás utáni gyepfelület helyreállítás
Strandi játszóterek homokcseréje
iszapos mederterületeknek, a strandtól való elkerítése fakorláttal
az előző évihez viszonyítva duplájára növeltük a strandi bejáró hosszát (56 m)

Sajnos nem sikerült megvalósítanunk akadálymentes bejáró kialakítását, a strandi játszóterek,
és a sportpálya homokjának a szél elleni védelmét, ezt a következő idényre pótolni szükséges.
A kijelölt fürdőhely június 15. és augusztus 31. között tartott nyitva, 10 órától 18 óráig.
Évek folyamata volt, hogy ezen a strandon működik évről-évre nagyon eredményesen a
„Mozdulj Balaton” strandi sportmozgalom.
A területen zuhanyzók öltöző paravánok, értékmegőrző, szociális blokk, mozgáskorlátozott
WC-vel, és sportpályák találhatóak, és strandgondnok tevékenykedett.
A strand és az illemhely takarítását 2 fő felváltva végezte 7 napos váltással. Egyszerre 1 fő
végezte a takarítást reggel 6 óra és este 8 óra között.
A strandon elsősorban a hulladékgyűjtő edényekbe helyezték a vendégek a hulladékot. Ezek
ürítését a személyzet folyamatosan végezte. A gyűjtőkből ürített hulladékot a parkolóban lévő
2 db 1,1 m3-es konténerekbe zárták, és folyamatosan jelezték a konténerek telitettségét.
A megtelt konténereket a PELSOKOM Kft hétfő, szerda, péntek járatnapokon ürítette.
Ha a járatnapok között megtelt az összes konténer a strandon, akkor a kommunális dolgozók
takarító személyzete, vagy az ügyelet, a szükségesnek tartott mennyiségű konténerből a
hulladékot a központi tömörítős konténerbe szállította. A kiürített konténert ezután újból
tölthették a strand takarítói.
A fűnyírást a kommunális dolgozók fűnyíró brigádja szükség szerinti gyakorisággal végezte.
Vihar után a strand takarításába más dolgozók is bevonásra kerültek.
A szakiparost igénylő javítási munkákat a kommunális dolgozók- elsősorban közmunkásokkarbantartói végezték.
A strand problémája, hogy a partja minden évben feliszapolódik, annak tisztítása csupán
tüneti kezelést jelent. A strand befolyó árkainak szélességében kialakított iszapcsapdákból az
iszapot idén is kikotortattuk májusban.
A Kékhullám zászló értékelési rendszer filozófiája esélytelenné teszi az ilyen barátságos
viszonylag kisméretű fürdőhelyeket megfelelő eredmény elérésére !!!!!!
A kijelölt fürdőhelyeken túl biztosítottuk a fürdési lehetőséget az Árnyas utcában, az Arad
utcában, az Avar utcában, a Dr. Heim Pál utcában, a Deák Ferenc utcában, és az Iglói utcában
az úgynevezett utcavégeken. Ezeken a helyeken strandi bejárók, illetve fövenyes part
biztosította a balesetmentes tóba jutást. Folyamatosan takarítottuk a területeiket, és
karbantartottuk a létesítményeket az utcavégeken.
A Deák, Dr. Heim Pál, valamint az Avar és az Árnyas utcák vízparti része egy az út
szélességével azonos méretű fövenyes partszakasz, azokkal sok teendő nincs, pontosabban
azok tavaszi tisztítása, majd a rendszeres napi karbantartása nagyon fontos feladat.
Az Arad, az Avar, és az Árnyas utcák esetében strandi bejáró is kihelyezésre került. Ezen utca
végekre szemeteseket kellett kihelyeznünk és azt naponta ürítettük. A gyűjtőkből ürített
hulladékot a Csalogány strandon lévő konténerekbe szállítottuk.
Lehetőség szerint a medertisztítást ezen utcavégeken az utca szélességében el kellett végezni.
Az Avar utca végén lévő vízi lejáróhoz tartozik egy füvesített terület, melyen szemetes, és
gyermekjátszó is van.
Az Iglói utca végén a vízi lejárót a továbbiakban is fenn kell tartani. A HÉSZ
felülvizsgálata során foglalkozni kell a Társasüdülő által jelenleg bérelt, és használt parti

Állami terület bevonását a közcélú strandok, vízi lejárók körébe. Ez esetben meg kell
vizsgálni azt, hogy az állami terület mi módon kerülhetne önkormányzati tulajdonba.
A Balatonban - elsősorban az íváskor legyengült halak pusztulásakor- sok döglött halat
szedtek ki a partközeli vízfelületekről a dolgozóink. Eddig az összegyűjtött halakat
zsákokban, majd konténerekben tároltuk. Szinte naponta- a dögöket - a Balatoni Halászati Zrt
elszállította ártalmatlanító helyre. Így is a halak több órán át, árasztották a környezetükben a
bűzüket, nem kis kellemetlenséget okozva ezzel a közelben élőknek.
Ezt a gusztustalan és enyhén szólva nem higiénikus megoldást idén sárga kukák
alkalmazásával váltottuk ki. Ezekbe történt a napi gyűjtés és a zárt edények cseréjével
szállította el a Balatoni Halászati Zrt az elhullott halakat.
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a rendkívüli forgalom ellenére tiszta rendezett
közterületekkel fogadtuk a bennünket felkereső vendégeket.
Közterületeinknek csak a töredékét takarították a kommunális dolgozók.
A többi területet a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló 9/2013
(VI.3.) önkormányzati rendeletének 5. § ( „A közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki nem gondoskodik
b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”),alapján az
érintett ingatlanok tulajdonosai végzik.
Az általunk takarított területek:
-

Kölcsey utca teljes hossza
Mária u. teljes hossza
Vörösmarty u. Teljes hossza
6 db buszmegálló a Vörösmarty utcában
Fenyvesi u. teljes hossza
6 db buszmegálló a Fenyvesi utcában
Kálmán Imre u. teljes hossza
Vachot Sándor u. teljes hossza
Balaton part u. teljes hossza
Dózsa tér déli oldala
Csalogány u. strand melletti szakasza
Árnyas u. északi vége
Arad u. északi vége
Avar u. északi vége
Dr. Heim Pál u. déli és északi vége
Deák Ferenc u. déli és északi vége
Pozsonyi u. déli és északi vége
Iglói u. északi vége
Községháza környéke
Zenepavilon és környéke
Napóra környéke
Vasút park és környéke

-

Vasút parkoló és környéke
Géza park
Szarvas park
Egészségház udvara
Honvéd tér

Ezeken a területeken pünkösdig munkanapok szemléin tapasztaltak alapján naponta
meghozott döntések szerint végezték a takarítást a kommunális dolgozók.
Azt követően kommunális szállítási napok után hullott szemetet gyűjtöttünk, és ürítettük, a
köztéri szemétgyűjtő edényeztet.
Június 15. és augusztus 31. között hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton, és vasárnap
ürítettük, a köztéri szemétgyűjtő edényeztet, valamint a látványos szennyezéseket
eltávolítottuk. Hétvégén a munkákat az ügyelet végezte.
A közterületeken kihelyezett gyűjtőedényekből a szemetet, valamint az illegálisan kihelyezett
hulladékokat a főszezonban heti öt napon szállítottuk a központi tömörítős konténerünkbe.
Melyet szükség szerint ürített külön megrendelésünkre a PELSOKOM kft. Elő és
utószezonban heti három nap, míg máskor heti egy-két nap történt a gyűjtés. A kertészeti
tevékenységünkből keletkező, valamint az illegálisan, illetve nem megfelelően kihelyezett
zöldhulladékot folyamatosan gyűjtöttük, és szállítottuk a Balatonfenyves-alsón lévő depónia
helyünkre. Ahol frakciónként elkülönítve ideiglenesen tároljuk (legfeljebb 1 évig). Az
ideiglenesen tárolt uszadékot, kaszálékot, és levelet a PELSOKOM Kft-vel fogjuk
elszállíttatni komposztáló helyre.
Az ágakat, nyesedékeket egy vállalkozó- térítésmentesen- a helyszínen ledarálja és elszállítja
újrahasznosítás céljából.

A közterületek kertészeti, és parkgondozási tevékenységeit a kommunális dolgozóink
végzik.
Általunk nyírt felületek:
Folyamatosan nyírt felületek: (10. alkalom van folyamatban.)
7. sz. fkl út teljes belterületi szakasza
Vörösmarty u. teljes hosszában a 7. sz. fkl úton kívüli területek
Kölcsey u. mindkét oldalának teljes hossza
Vachot Sándor u. teljes hossza
Zenepavilon környezete
Mária u. mindkét oldalának teljes hossza
Kálmán Imre u. mindkét oldalának teljes hossza
Kálmán Imre u. Vasút u. kereszteződés
Templom u. és Fenyvesi u. kereszteződés
Nagy László u. mindkét oldalának teljes hossza
Pajtás u. 7. sz. fel u. kereszteződés
Új temető bejárata, és parkolója
Nimród u. Halász u. kereszteződés
Halász u. játszótér
Géza park
Szarvas park
Fenyvesi u. Vörösmarty u. kereszteződés

Petőfi liget
Régi temető
Honvéd tér
Dózsa tér
Balatonfenyves Római katolikus templom udvara
Balatonfenyves-alsó Római katolikus templom udvara
Balatonfenyves Protestáns Imaház udvara
Sűrűbben nyírt felületek (általában egy - kéthetente)
Községháza környezetében lévő parkok
Napóra környéke
Vasút park
Egészségház udvara
Óvoda udvar és a játszótér mellett
Zene tér környéke
Ritkábban nyírt felületek (ez évben idáig négy alkalommal)
Hulladék depónia Balatonfenyves- alsó
Stromfeld Aurél u. két végének a nyugati oldala
Csatornapart
Stromfeld A. u. Fenyvesi u. kereszteződés
Kossuth Lajos utcából délre nyíló utcák belterületi szakasza
Önkormányzati ingatlanok
Vasút utca északi oldala
Nimród utcának a külterületi szakasza
Volt TÜZÉP területe
A kommunális dolgozók által végzett egyéb kertészeti tevékenysége
Szőlő emlékpark: teljes gondozása
Halas tematikus park: teljes gondozása
Dózsa tér: teljes parkgondozás
Dr. Heim Pál u. Kölcsey u. sarok: virágágy gondozása
Deák Ferenc u. Kölcsey u. sarok: virágágy gondozása
Pozsonyi u. Kölcsey u. sarok: virágágy gondozása
Könyvtár környéke: fák gondozása
Iskolaparkoló: cserjék gondozása
Bakay u. parkoló: virágosítás
Kölcsey u. Bakai utcától keletre lévő szakasza: fasor gondozása
Kacskovics telep északi oldala: teljes parkgondozás
Öregek otthona előtti park: teljes parkgondozás
Községháza előtti parkoló és park: teljes parkgondozás
Aradi vértanuk szoborpark és a kopjafa környéke: teljes parkgondozás
Vasút park: teljes parkgondozás
Mária szobor: teljes parkgondozás
Vasúti parkoló: teljes parkgondozás
Napóra körüli park: teljes parkgondozás
Vachot S. u.: teljes parkgondozás

Zenepavilon körüli park: teljes parkgondozás
Kertmozi és környéke: teljes parkgondozás
Kölcsey u. Somogyvári u. kereszteződés: teljes parkgondozás
Vasutas üdülővel szembeni park: teljes parkgondozás
Kisvasútnál a Kölcsey és a Vörösmarty utcák között: teljes parkgondozás
Csatornaparti parkoló: teljes parkgondozás
Tinódi u.: fák gondozása
Mária u.: teljes parkgondozás fasor gondozása
Balatonfenyves- alsó strand, parkoló: teljes parkgondozás
Kaposvári u. Tenkes u. sarok: virágágyás
Kálmán Imre u.: teljes parkgondozás
Bihari u.: fasor gondozása
Templom u. és Fenyvesi u. kereszteződés: teljes parkgondozás
Óvoda udvar és környezete, valamint a játszótér: teljes parkgondozás
Új temető bejáró és a parkoló: teljes parkgondozás
Nimród u. Madarász u. kereszteződés: virágágyás gondozása
Nimród u. Halász u. kereszteződés: virágágyás gondozása
Nimród u. Vadász u. kereszteződés: virágágyás gondozása
Szarvas park: teljes parkgondozás
Géza park, Fenyvesi utcai kanyar: teljes parkgondozás
Fenyvesi u. zsákutca: teljes parkgondozás
Munkácsy u.: fasor gondozása
Egészségház udvara: teljes parkgondozás
Petőfi liget fák: cserjék gondozása
Vörösmarty u. Bevásárló utcától keletre lévő szakasza: fasor gondozás
Vörösmarty u. (Zsoli mellett) teljes parkgondozás
Vörösmarty u. vasútállomás kerítés: cserjesor gondozás
Régi temető: teljes parkgondozás
Honvéd tér: teljes parkgondozás
Vörösmarty u. déli utcasarkai: virágágyak gondozása
3 db üdvözlő tábla: virágágyak gondozása
Templomok imaházak: teljes parkgondozás
10 db buszmegálló: virágvályúk gondozása

Virágágyás : beültetettség szerint

m2

Cserje, rózsa, évelő és egynyári virág:

322

Cserje, évelő és egynyári virág:

610

Cserje és rózsa ágyás

80

Cserje és évelő ágyás

105

Rózsa és évelő ágyás

177

Rózsa és egynyári virágágyás

90

Évelő virágágyás

39

Évelő és egynyári virágágyás

307

Egynyári virágágyás

305

Kő + fa virágtartók

80

Összesen:
Őszi ültetés / virághagyma + kétnyáriak /

2110
520

Kandeláber virágok

130 db

Virágládák

50 db

Igen nagy erőforrásokat köt le a közterületek növényeinek locsolása. Ezért szükséges lenne a
nagy felületek öntözése esetén azok öntöző rendszerrel történő kiváltása. Keressük a
megoldást Napelemes energia felhasználásával üzemelő öntözők, vagy csöpögtető rendszerek
építésére. Ezt akár kedvező áron referenciaként is kiépíthetjük Balatonfenyvesen.
Az idei üdülési szezon előtt a sétáló utca megépítésével a település régóta várt fejlesztésére
kerül sor. Minden szabad erőforrásunkat alá rendeltük ennek megvalósításának. Ezt kivéve
nem tudtunk további fejlesztéseket és felújításokat végezni.
A fenntartási feladatok mellett idén is megrendeztük a már hagyományossá vált fafaragó
tábort, augusztus 24. és 28. között.
Immár negyedszer meghirdettük a VIRÁGGAL a tiszta Fenyvesért Település-szépítő
versenyt. Egyre több ingatlantulajdonosnak csinálunk kedvet, az igényes környezet
kialakításához.
Közútjaink, járdáink
Aszfalt utak felületének mintegy 25 %- a azonnali felújításra szorul. Másik 20 %-a mintegy
öt éven belüli felújítást igényel. 2015-ben csak kátyúk betöltésével tervezhettünk a pénzügyi
erőforrás csekélysége miatt. Ezt sem végezhettük a nyár során takarékossági okokból.
Murvával, illetve mart aszfalttal javított földútjaink idén kétszeri kátyúzás ellenére sem
voltak kifogástalan állapotban. Ennek oka a rendkívül magas talajvízszint miatti
süllyedésekben keresendő. Idén hasonló mennyiségben terveztük a feladatot. A második
kátyúzást a napokban fejezzük be.
Földútjaink állapota talán a legelmegfelelőbb. Ennek oka, hogy általában a földutak a
magasabban fekvő egykori turzások homokos tetején, vagy azok természetes lejtőin
viszonylag száraz felületeken vannak.
Az utak állapotát igen gyorsan rontja, hogy az útalapok a magas talajvízszint és a felszíni
vizek jelenléte átáztatja.
A legveszélyesebb burkolategyenetlenségeket a fontosabb útjainkon a főszezonra
megszüntettük.
Folyamatban van a Mária utca nyugati végén a tervezett járda térkövezése.
Vízelvezető rendszerek fenntartása

A Balaton és a Nagyberek magas vízszintje kritikussá tette a helyzetet Balatonfenyvesen. Az
előző évek aszályos időszaka alatt nem érezte senki fontosnak a földművek és a műtárgyak
fenntartását. Az elhanyagolt rendszereknek csak kis része alkalmas arra, hogy területen
keletkező vizek belefolyjanak és elvezessék azt.
Ez elsősorban a partközeli területekre igaz. Nem biztosított a víz útja a befogadóig az István
utca, és az Avar utca környékén, valamint a madár utcákban.
Hasonló a helyzet az Úttörő u. nyugati végén a Kanizsai, és a Juhász Gyula u. mélypontján,
valamint a Vasút utcában, és az Úttörő u. keleti végén valamint a sportpályánál.
A Fenyvesi utca vizeit a Dér utcán át, az Úttörő utca déli oldalán a magán ingatlanokon lévő
földárok lenne hivatott elvezetni a tavasszal kitisztított befogadóig. Ha alkalmas lenne a
feladatának betöltésére.
A befogadók adottak, de az útárkok kiépítése, illetve felújítása szükséges a Kossuth Lajos
utcában és környezetében, valamint a Kaposvári utcában és a Nyírfás u. környékén.
A Kossuth utcai vízelvezető rendszerének, és az Úttörő u. keleti végének vízelvezetésének
tervdokumentációja engedélyezési eljárása folyik.
A fenti feladatok anyagi fedezetének biztosítása céljából áprilisban pályázatot nyújtottunk be
TOP-2.1.3-15 keretein belül 240 mFt támogatás elnyerésére.
Munkánkat megnehezítette az igen kevés megfelelő minőségű emberi erőforrás. A
létszámkereteinket nem tudtuk teljes mértékben kihasználni.
A 8 fő határozatlan időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott kommunális dolgozó állt
rendelkezésünkre. 3 fő határozott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott kommunális
dolgozót, illetve vízi mentőt foglalkoztattunk hosszabb rövidebb ideig.
KDT Vízügyi Igazgatóság által elnyert közmunkaprogramon belül nálunk végzett munkát 12
fő dolgozó.
Az egyéb közmunkaprogramokban további 7 fő végzett munkát irányításunk alatt.
A legmagasabb létszámunk 30 fő volt (Vizi mentőket is beszámítva), de egyetlen munkanap
sem akadt, amikor minden dolgozónk hadra fogható lett volna. Betegségek, és
továbbképzések miatt általában 2 fővel nem számolhattunk.
Az idei üdülési szezonban is az enyhe tél, és a korai tavasz során elvégzett igen hasznos
felkészülés, az Ezüstfenyő nyugdíjasklub aktív segítsége, valamint dolgozóink áldozatossokszor önzetlen- munkájának köszönhetően tudtuk zökkenőmentesen üzemeltetni
településünket.
Kérem a szakbizottságot, képviselő társaimat, az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni,
és elfogadni.
Határozati javaslat:
Balatonfenyves Község Képviselő Testülete a 2016. évi üdülési idényben végzett munkákról
szóló beszámolót elfogadja.

Balatonfenyves, 2016-09-27

Lombár Gábor sk.
Polgármester

Előterjesztés
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-i ülésére

Tárgy: Tüzép telep bérlete
Előadó: Lombár Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2016 májusában személyesen egyezettünk a SAINT – GOBAIN Real Estate Hungary Kft.
képviselőivel a Tüzép telep ingatlanfejlesztési lehetőségeiről. A megbeszélés során
tárgyaltunk a terület egy részének, önkormányzatunk által - tárolás és raktározás céljából történő bérletéről, mellyel kapcsolatosan az alábbi kötelezettségeink merülnek fel:
- kizárólagosan építő anyagok (nem veszélyes anyagok) raktározására használjuk,
- villanyt nem igénylünk, ha vizet szeretnénk használni, akkor azt számla ellenében a
bérbeadónak ki kell fizetnünk,
- az önkormányzat felel a munkavégzés biztonságáért a bérbevett területen,
- harmadik félnek nem biztosíthatunk raktározási lehetőséget, csak a bérbeadó engedélyével,
- területet zárva tartjuk – kulcs rend (2 kulcs a bérlőnél, 2 kulcs a bérbeadónál),
- terület gondozása – fűnyírás, valamint a kerítés karbantartása.
A SAINT – GOBAIN Real Estate Hungary Kft. megküldte részünkre a bérleti
szerződéstervezetet, melyet előterjesztésemhez mellékelek.
A bérleti konstrukció lényege, hogy a fent leírt feltételrendszert tartalmazza, időtartama
határozatlan idejű, az általunk fizetendő havi bérleti díj (30 000,-Ft + ÁFA) összege
megegyezik a bérbeadó által fizetendő bérlői szolgáltatások összegével. Mindkét fél részéről
számlázás történik, így tulajdonképpen az éves bérleti díj összege betudható a fizetendő ÁFA
összegével. Ez éves szinten 97 200,- Forint költséget jelent.
A bérleti szerződéstervezet nem konkretizálja az igénybe veendő területrész térmértékét, ezért
munkatársaimmal történt előzetes egyeztetés alapján 500 m2-t javasolnánk. A teljes
ingatlanméret 14 925 m2.
A fentiek alapján, illetve a csatolt szerződéstervezet megismerését követően kérem a tisztelt
képviselő-testületet, hogy döntsön az ingatlanrész bérlete ügyében.
Határozati javaslat
1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez
mellékelt határozatlan idejű bérleti szerződéstervezet alapján, a SAINT – GOBAIN
Real Estate Hungary Kft – től, mint tulajdonostól - tárolás, raktározás céljából - a
Balatonfenyves, 1341 hrsz-ú és Közép utca 51. szám alatti ingatlanból, bérbe kíván
venni………….m2 térmértékű területrészt. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap szerződéskötésre
Felelős: Lombár Gábor polgármester
Balatonfenyves, 2016. szeptember 22.
Lombár Gábor sk.
polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
Saint-Gobain Real Estate Hungary Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, külterület út 07/12 hrsz.,
Cégjegyzékszám: 13-09-177961, Adószám: 25415061-2-13, Bankszámlaszám: CITIBANK Rt.
(10800007-00000000-14418008, Statisztikai szám: KSH 25415061-6810-113-13) mint Bérbeadó
másrészről a
Balatonfenyves Község Önkormányzata (székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 27., PIR
törzsszám: 731674, Statisztikai számjel: 15731674-8411-321-14) a továbbiakban, mint Bérlő
a továbbiakban együttesen a „Felek” között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.
ELŐZMÉNYEK
Bérbeadó kizárólagos tulajdonosa a Balatonfenyves belterület 1341 helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
természetben a 8646 Balatonfenyves , Közép u. 51. sz. alatt nyilvántartott ingatlannak (a
továbbiakban: „Ingatlan”).
Bérlő bérbe kívánja venni az Ingatlant, ezért a felek a következő megállapodást kötik.

1.)
1.1. Bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig megtekintett állapotban kizárólag nem veszélyes építő
anyagok tárolásának céljából bérbe veszi az illetékes ingatlan-nyilvántartásban Ingatlanon
elhelyezkedő …………….. m2 területet (továbbiakban a „Bérlemény”).
1.2. Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy a bérlemény bérbe adására jogosult, az rendeltetésszerű
használatra alkalmas, a bérlő használati jogát harmadik személy joga nem korlátozza vagy
akadályozza.
1.3. Bérlő kijelenti és szavatolja, hogy a bérlet ideje alatt harmadik személynek nem enged hozzáférést
a Bérleményhez. Bérlő nem jogosult albérletbe adni a Bérleményt.
1.4.Bérlő vállalja, hogy a Bérleményt zárva tartja és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy arra
nem jogosult személy ne hatolhasson be a Bérleményre.
1.5. Bérlő vállalja, hogy a Bérleményt folyamatosan gondozza, karbantartja, a füvet nyírja,
növényzetet ápolja, a kerítést folyamatosan karbantartja (a továbbiakban: „Bérlői Szolgáltatások”).
2.)
2.1. A bérleti jogviszony 2016. június …… napján kezdődik és határozatlan ideig tart.

2.2. A határozatlan idejű bérleti jogviszonyt mindkét fél jogosult a másik félhez intézett indokolás
nélküli írásbeli nyilatkozattal, 1 (egy) hónapos felmondási idővel írásban, indokolás nélkül
felmondani. Felek megállapodnak továbbá, hogy súlyos szerződésszegés esetén a bérleti jogviszonyt a
felek azonnali hatállyal, a szerződésszegő félhez címzett, ajánlott postai küldeményként feladott vagy
személyesen eljuttatott rendkívüli felmondással jogosultak felmondani különösen az alábbi esetekben:
2.2.1. A Bérbeadó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amennyiben a
Bérlő
−

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen szerződésbe foglalt bármely
kötelezettségét;
− a Bérleményt vagy annak berendezési, felszerelési tárgyait nem rendeltetésszerűen
vagy a jelen szerződésben meghatározottól eltérő célra használja;
− a Bérleményt bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben
albérletbe adja.
2.2.2. A Bérlő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amennyiben a
Bérlemény használata a Bérbeadó érdekkörében felmerülő okból tartósan korlátozásra ill.
akadályoztatásra kerül.
A bérleti jogviszony megszűnésekor bérlő csereingatlanra nem tarthat igényt.
2.3. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles a Bérleményt a
megszűnéstől számított 3 munkanapon belül – tiszta, rendezett kiürített állapotban – Bérbeadó
birtokába adni. Amennyiben Bérlő nem – vagy nem maradéktalanul – tesz eleget a jelen pont szerinti
kötelezettségének, úgy Bérbeadó jogosulttá válik arra, hogy a Bérleményt Bérlő költségén kiürítse,
kitakarítassa, és a Bérlőnek a Bérleményben hagyott ingóságait felelős őrzésbe vegye akként, hogy
Bérbeadó legfeljebb a felelős őrzésbe vételtől számított 15 napig köteles az ingóságokat őrizni, és
amennyiben Bérlő az ingóságokat ezen időszak alatt Bérbeadó írásbeli felszólítására sem veszi át, úgy
Bérlő jogosult azokat értékesíteni, illetve – amennyiben az Ingóságok nem képviselnek értéket – Bérlő
költségén megsemmisíteni. Az értékesítésből befolyt összeget Bérlőt illeti, ugyanakkor Bérbeadó
jogosult a Bérlővel szemben esetlegesen fennálló követeléseibe beszámítani.
3.)
3.1. Szerződő felek a Bérlemény bérleti díját kölcsönös megegyezéssel havi 30.000.- Ft + Áfa, azaz
harmincezer forint + általános forgalmi adó összegben állapítják meg (a továbbiakban: „Bérleti díj”).
A Felek a Bérlő által nyújtandó Bérlői Szolgáltatások értékét havi 30.000.- Ft + Áfa, azaz harmincezer
forint + általános forgalmi adó összegben állapítják meg
A Felek a Bérleti díj mértékét és a Bérlői Szolgáltatások értékét egyenértékűnek fogadják el, ezért a
felek között pénzmozgás nem történik azzal, hogy mindkét fél köteles havonta számlát kiállítani. A
felek az egymással szemben havonta keletkező követeléseiket összevezetik, mely beszámításnak
következtében azok megszűnnek, így pénzügyi teljesítés a Bérleti díj és a Bérlői Szolgáltatások
vonatkozásában nem szükséges.
4.) Felek rögzítik, hogy Bérlő villamos energia fogyasztásra a Bérleményben nem jogosult.
Amennyiben a Bérlő tevékenysége vízfelhasználást igényel, abban az esetben - számla bemutatása
ellenében - megfizeti a fogyasztással arányos vízdíjat a Bérbeadó részére.
5.)
5.1. Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen használni, gondozási feladatait ellátni –
ideértve annak fúnyírását valamint kerítésének karbantartását –, valamint az állagát megóvni.
5.2. Amennyiben a Bérlő a Bérleményen bármilyen átalakítást, felújítást kíván végrehajtani, azokat
kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg saját költségén, elszámolási igény
nélkül. A bérlet időtartama alatt szükségessé váló karbantartási munkák költsége a Bérlőt terheli. Bérlő
nem jogosult a jelen szerződés megszűnését követően az általa végzett beruházások megtérítését kérni
Bérbeadótól. Közös tulajdon keletkezése kizárt.

5.3. A rendes karbantartáson felüli, nagyobb volumenű felújítási vagy helyreállítási munkák költségei
teljes egészében a Bérbeadót terhelik. Ilyen esetben a Bérlő köteles tűrni a karbantartással, felújítással,
helyreállítással kapcsolatos munkák elvégzését, illetve ha azok elvégzésének szükségességét észleli,
köteles arról a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.
6.) Bérbeadó előzetes írásos jóváhagyása hiányában, Bérlőnek nem áll jogában a Bérleményt sem
albérletbe adni, sem a bérleti jogokat és kötelezettségeket akár részben, akár egészében harmadik
személynek átengedni, sem a Bérleményt harmadik személynek átengedni, továbbá semmilyen
jogcímen nem engedheti meg a Bérleménynek harmadik személy általi használatát
7.) A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor a Bérlő a Bérleményt köteles
kiürített, tiszta állapotban a Bérbeadó birtokába visszabocsátani és a továbbiakban elhelyezéséről
maga gondoskodni, cserehelyiségre nem tarthat igényt.
8.)A Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat
kizárólag írásban érvényes. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozat annak kézbesítésével hatályosul. A postai úton közölt nyilatkozatokat annak kézbesítése
napján kell kézbesítettnek tekinteni. A Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben az irat a
feladónak „nem kereste” vagy „ismeretlen / elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldeményt
a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik. Amennyiben a küldemény „átvételt
megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldemény kézbesítettnek minősül a megtagadás
napján.
9.) A Bérleményben a tűz, munka- és környezetvédelmi szabályok és az egyéb hatósági előírások
betartásáért, illetve az azok be nem tartásából eredő bármely kár tekintetében Bérlő korlátozás nélkül
felelős.
10.) A Felek rögzítik, hogy a Bérlő köteles Kulcskezelési szabályzat elkészítésére, amelyben köteles
meghatározni a Bérlemény zárvatartásának rendjét. A Bérbeadó és a Bérlő 2-2 darab pótkulccsal
rendelkezik.
11.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát és az annak alapján egymással
közölt adatokat, információkat üzleti titoknak tekintik.
12.) Szerződő felek kikötik, hogy e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
13.) A jelen bérleti szerződésből folyó jogvitáikra felek hatáskörtől függően kikötik a Budakörnyéki
Járásbíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.
14.)Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges esetleges
felhatalmazással, engedéllyel rendelkeznek.
A jelen bérleti szerződést Szerződő felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Pilisvörösvár, 2016. június …..

Balatonfenyves, 2016. június …...

________________________
Bérbeadó
Saint-Gobain Real Estate Hungary Kft.
képviseli:
Bokor Balázs József és Fischer Renáta
ügyvezető

____________________________
Bérlő
Balatonfenyves Község Önkormányzata
képviseli:
Lombár Gábor polgármester

