
BALATO�FÜRED VÁROS Ö�KORMÁ�YZATÁ�AK 
GAZDASÁGI PROGRAMJA 

2011-2014. 
 

BEVEZETŐ  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91.§.(1) bekezdésében előírt kötelezettség, 
hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági programját, mely szólhat a képviselő-testület 
megbízatásának idejére, vagy azt meghaladó időszakra. 
Balatonfüredi Város Önkormányzata az elmúlt évek városfejlesztési eredményeire és az 
elfogadott városfejlesztési koncepcióra építve, az elkezdődött folyamatokat és munkálatokat 
figyelembe véve készítette e programot. Érvényesíti azt a szándékot, hogy céltudatos, a város 
adottságaira és lehetőségeire épülő, versenyképes és a folyamatosságot biztosító 
önkormányzati munka valósuljon meg. 
A városfejlesztési program a választási ciklusra szól, de a magvalósítás egy része, illetve a 
folyamatok csak hosszabb távon fejeződnek be. 
A megfogalmazott célok tervszerű megvalósítása a pénzügyi források, a gazdasági 
lehetőségek függvényében történik. 
 

I. fejezet 
 

ALAPCÉLOK 
 
• A 2010. október 3-án megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a 

város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak 
ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati 
fenntartású intézményrendszeren, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokon 
keresztül ellátassa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe 
vételével. 
 

• A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen 
lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a város és polgárainak jövőjét, megfeleljen az 
Európai Unió tagságával járó követelményeknek, erősítse a város kistérségi szerepkörét. 

 
 

II. fejezet 
 

HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

1. Az önkormányzat vagyoni helyzete 
 
A törvény előírásainak megfelelően a vagyonkataszter folyamatos karbantartásával pontos 
képünk van az önkormányzati vagyon helyzetéről, összetételéről, forgalmi értékéről. Az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet meghatározza a 
vagyongazdálkodást. Fontos, hogy döntéseinket e rendelet előírásainak betartásával hozzuk 
meg, ezzel jogszerű és törvényes keretek közötti vagyonhasznosítás valósuljon meg. 
 
 
 
 



A korábbi gazdasági programokban már meghatározott cél, - mely szerint a 
vagyonhasznosítás nem vagyonfelélést, hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását 
kell, hogy jelentse, - jelenleg is érvényes. Ezt igazolja, hogy az önkormányzati 
ingatlanvagyon könyv szerinti bruttó értéke az előző ciklusban az alábbi: 
 
2007. december 31.: 14.662.133 e Ft 
2008. december 31.: 15.322.420 e Ft 
2009. december 31.: 15.945.973 e Ft 
2010. június 30.:      17.866.264 e Ft 
 
A 2010. évi ingatlanvagyon statisztika benyújtásának határideje 2011. március 20. napja. Az 
ingatlanvagyonban bekövezett változásokat kb. 99%-ban már feldolgoztuk, így tájékoztató 
jelleggel a 2010. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat ingatlan vagyona az alábbiak 
szerint alakult: 
 
Forgalomképtelen ingatlanok száma: 851 db 
Bruttó értéke: 10.778.619,82 e Ft 
 
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok száma: 109 db 
Bruttó értéke: 4.454.352,299 e Ft 
 
Forgalomképes ingatlanok száma: 98 db 
Bruttó értéke: 2.922.020,828 e Ft 
 
Mindösszesen: 1058 db  
 
Bruttó érték mindösszesen: 18.154.992,960 e Ft    
 
Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok köre bővült a Balatonfüredi 
Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft, és a Kisfaludy Sándor Kulturális és 
Színházfenntartó Nonprofit Kft megalakításával. A Vásárcsarnok Kft végelszámolásának 
elhatározásával az ésszerűbb feladatellátás érdekében hozta meg az Önkormányzat a 
szükséges döntéseket.  
 
 

2. Költségvetés pozíciói  
 
 
Az önkormányzat költségvetésének pozícióját alapvetően befolyásolja az államtól származó 
bevételek (állami támogatások) alakulása, illetve szintén az állam által előírt feladatok 
struktúrájának változása. 
Az elmúlt években ebben a folyamatban az figyelhető meg, hogy a feladatok szerkezete 
bővült, ugyanakkor az állam által a feladatok elvégzéséhez rendelkezésre bocsátott bevételek 
köre és mértéke jelentősen csökkent. A gazdálkodás feltételei nem javulnak, ezért szükség 
van a feladatok további racionalizálására. A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok 
ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítania.. A fejlesztési célok 
meghatározásánál a költségvetés stabilitásának megőrzését, az elnyerhető pályázati források 
megszerzését kell előtérbe helyezni. 
 
1. Bevételek 



 
A főbb bevételi források 

� intézményi működési bevételek, 
� önkormányzat sajátos működési bevételei, 
� felhalmozási és tőke jellegű bevételek, 
� központi költségvetési támogatás, 
� átvett pénzeszközök, 
� finanszírozási bevételek. 

 
Intézményi működési bevételek 
Az intézményi működési bevételek aránya az összes bevételen belül 10 % körüli arányt 
képviselt az utóbbi években. 
 
Az önkormányzat sajátos működési bevételei 
Átengedett központi adók 
 
A személyi jövedelemadóból származó bevételek 2009. évben jelentős csökkenését követően 
2011. évben is csökkenést mutatnak, ami a helyben maradó személyi jövedelemadó 
csökkenéséből adódik. 
A gépjárműadóból az önkormányzatnak éves szinten 115 millió forintos nagyságrendben 
képződik bevétele. 
 
Helyi adó bevételek 
Az önkormányzat saját bevételei közül legnagyobb arányú a helyi adó bevétel, mely az 
összbevétel mintegy negyedét teszi ki. Az önkormányzat három adónemet vezetett be, ezek az 
építményadó, személyek utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Az iparűzési adónál a 
maximális adómérték bevezetésére került sor. Az építményadó és az idegenforgalmi adó 
adónemeknél átlagosan évente az inflációnak megfelelő mértékben emelkedett az adómérték, 
a törvény szerinti maximális adómértéket még így sem érte el az önkormányzatnál. 
Az építményadónál az ellenőrzések, új adótárgyak feltárásának eredményeként az adómérték 
változást meghaladó emelkedés figyelhető meg évről- évre. 
A személyek utáni idegenforgalmi adó kiemelten fontos adónem, mivel a befolyt bevételnek 
állami támogatás vonzata van. 
Az iparűzési adó bevétel 2009. évben jelentősen emelkedett, de a gazdasági válság hatására a 
2010. évi iparűzési adó bevételek visszaesést mutatnak. 
A válság hatására a helyi adó bevételek beszedése egyre nehezebb. 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
Ez a bevételi típus az elmúlt két évben a tervezett szinthez képest elmaradást mutat, az 
ingatlanok értékesítése egyre nehezebb. 
 
Központi költségvetési támogatás 
A központi költségvetési támogatások feladatmutatók és lakosságszám alapján illetik meg az 
önkormányzatokat. Az állami támogatások évről évre alacsonyabb mértékben járulnak hozzá 
az önkormányzati feladatok teljesítéséhez. Ennek oka az ellátotti létszám csökkenése mellett a 
normatívák fajlagos összegének csökkenése volt. Mindez azt jelzi, hogy az önkormányzat 
által ellátott feladatok kiadásaihoz magasabb szinten kell saját bevételekkel hozzájárulni.  
 
 
 



Átvett pénzeszközök 
A működési célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek jelentős hányadát a 
Pécselyi tagintézmények finanszírozása és a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 
pénzeszközök adják, továbbá évenként eltérően különféle pályázati pénzek, rendezvények, 
szociális feladatok támogatására. 
Az elmúlt időszakban jelentősen szerepe volt a Többcélú Kistérségi Társulás útján lehívható 
kiegészítő támogatásoknak.  
2004. június 30. óta működik a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás közoktatási, 
egészségügyi, belső ellenőrzési és területfejlesztési feladatokra, mely tovább bővült 
mozgókönyvtári, gyermekjóléti és szociális feladatokkal (családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, időskorúak, valamint fogyatékosok nappali ellátása,). 
A fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek alakulását a fejlesztési 
célra elnyert uniós és hazai támogatások mértéke befolyásolja. Az elmúlt időszakban, 2009. 
évben jelentős pályázati pénzeszközök lehívására került sor a Fürdő u. alsó szakaszának 
felújítás, Arácsi Népház, Posta rekonstrukciója, Ékkő II. projektek kapcsán. Ezeknek a 
pénzeszközöknek a lehívása illetve a projektek befejezése áthúzódott a következő évre. 
 
Finanszírozási bevételek 
Az elmúlt időszakban az önkormányzatnak gazdálkodása stabil volt, likviditási problémái 
nem voltak, működési hitel felvételére és folyószámla hitelkeret nyitására nem volt szükség.  
Fejlesztési hitelt 2008. óta nem vett fel az önkormányzat. A hitelállomány 316 millió forint 
volt 2011. január 1-én. A költségvetési hiány finanszírozására 2011. évi költségvetésben 
kellett értékpapír értékesítést tervezni, mivel a támogatott beruházások önrészének biztosítása 
ebben az évben jelentősen terheli a költségvetést. 
 

2. Kiadások 
 
Az elmúlt időszak tényadatai alapján az önkormányzat működési kiadásai 2,7 milliárd forint 
körül mozogtak, melyhez 1-2,3 milliárd forint közötti felhalmozási kiadás kapcsolódott. A 
fejlesztési kiadások kiugró megemelkedése 2009. évben a pályázati pénzeszközökből 
megvalósuló beruházások - Fürdő u. alsó szakaszának felújítás, Arácsi Népház, Posta 
rekonstrukciója, Ékkő II. - kiadásaiból adódott. 
Az elmúlt négy évben a teljesített működési bevételek folyamatosan meghaladták a működési 
kiadásokat, tehát működési többlet keletkezett, melyet fejlesztési kiadásokra fordított az 
önkormányzat. 
 
Az Önkormányzat kiadásainak szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások mintegy 
kétharmadát teszik ki a működési kiadások. Ezek tartalmazzák a 12 önálló működő 
intézmény, a Polgármesteri Hivatal működésének költségeit, valamint a szakfeladatok 
kiadásainak teljesítését. 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 
folyamatos csökkenést mutatnak, ennek oka részben az intézményekben folyamatosan 
végrehajtott racionalizálás, részben pedig, hogy nem volt béremelés, a kereset kiegészítés 
rendszere változott, ezzel párhuzamosan csökkentek a munkaadót terhelő járulékok, továbbá 
2009. második félévben jogszabály változásból adódóan a járulékok mértéke is csökkent. Az 
intézményi dologi kiadások előirányzatát évek óta 0 %-os emelkedéssel tervezzük, 
gyermekétkeztetés kivételével. Ezzel szemben a közüzemi költségek folyamatosan 
emelkednek, ami jelentős terhet ró az intézményekre. Az utóbbi évben megkezdődött az 
intézmények energiaracionalizálása, melynek keretében két általános iskolában pályázati 



pénzeszközből energiahatékonysági beruházás kezdődött, ebben az évben pedig a III. Óvoda 
és a Bölcsőde vonatkozásában kezdődnek meg az előkészítő munkák. 
 
 

III. fejezet 
 

GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS 
 
 

1. Vagyonhasznosítás 
 
Változatlanul fenntartjuk azt az elvárást, hogy a vagyonhasznosítás ne a vagyon felélését, 
hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását kell, hogy jelentse.  
 
• A Képviselő-testület 170/2006. (V. 25.) számú határozatában megfogalmazta, hogy azon 

ingatlan értékesítésből befolyt pénzösszegeket, amelyek nem részei a költségvetésnek, egy 
éven belül ingatlanba fekteti. A Képviselő-testület ezt a határozatát a 2011-2014. években 
is fenntartja. 

• Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévre vonatkozó hasznosítási elképzeléseket 
a „Vagyongazdálkodási irányelvek”-ről szóló előterjesztésben megfogalmazottak alapján 
fogadja el minden évben. Arra kell törekedni, hogy az ingatlanok hasznosítása a város 
hosszú távú érdekeit szolgálja.  

• A vagyonhasznosítás során a gazdaságossági, a településfejlesztési szempontok mellett azt 
is figyelembe kell venni, hogy a hasznosítás során új vállalkozások is beindulhassanak, és 
ezzel új munkahelyek teremtődjenek.  

• A városi út és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése érdekében az első lépés a 
fejlesztéshez szükséges ingatlanok jogi helyzetének rendezése (ingatlan adásvétel, 
telekalakítás, kisajátítás útján), mely a ciklus első részének programja.  

• A városi parkolási rendszer fejlesztése, bővítése érdekében meg kell vizsgálni további 
felszín alatti parkolók építésének lehetőségét (pl. a Zákonyi utcai parkoló területén és az 
„Ó-falu” tömb-rehabilitációja keretében), melyhez a szükséges megállapodások 
előkészítését meg kell kezdeni.  

 
 

2. Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 
 
A gazdasági élet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a város eltartó-képességének erősítése 
stratégiai feladat. Megvalósítása összetett, több elemből álló munkát igényel. Ezek közül a 
legfontosabbak: 
 
• Ingatlanok hasznosítása 
• Infrastruktúra fejlesztése 
 
Szem előtt kell tartani, hogy 
• a gazdaságban továbbra is dominál a szolgáltatási szektor, az idegenforgalomhoz és a 

közszférához kötődő munkahelyek. 
• a helyi gazdaságra jellemző az élénk vállalkozási aktivitás 
 
 
 



Fentiek figyelembe vételével folyamatosan kapcsolatot kell tartani a gazdasági élet 
szereplőivel, bevonva őket a város fejlesztési irányainak kialakításába, a megvalósításba. 
Városi beruházásoknál - törvényes kereteken belül - előnybe kell részesíteni a helyi 
vállalkozásokat. 
 

Adópolitika 
 
A helyi adópolitikát a pénzügyi szükségletek, valamint a lakosság és a vállalkozók teherbíró 
képessége közötti optimális egyensúlyt megteremtve kell kialakítani. 
Az Önkormányzat saját bevételei közül legnagyobb mértékű bevételi forrás – a saját 
bevételek mintegy 25 %-a - a helyi adó bevétel.  
Az önkormányzat gazdasági helyzetének javítása, a lakossági igények jobb kielégítése 
érdekében szükséges a helyi adók mértékének folyamatos évenkénti felülvizsgálata. 
 
A következő négy évre vonatkozó adópolitika kialakítása érdekében tételesen felül kell 
vizsgálni adónemenként a lehetőségeket és a fennálló helyzetet. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. adta felhatalmazással élve, Balatonfüred Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezette be: 
 
� iparűzési adó a törvény által engedélyezett maximális mértékkel került bevezetésre. 
� építményadó esetében a törvény által engedélyezett maximális mérték 2011-ben 1.580,8 

Ft/m2 (inflációval emelt), az Önkormányzat által bevezetett mérték adótárgyanként 
eltérően 420-1.150 Ft/m2. 

� idegenforgalmi adó személyek után a törvényi felső határ 2011-ben 431 
Ft/fő/vendégéjszaka (inflációval emelt), az Önkormányzat által bevezetett mérték 420 
Ft/fő/vendégéjszaka.  

 
Célkitűzések: 
� Az adóalanyok teherviselő képességének figyelembevételével lehetőleg az adott évi 

inflációt nem meghaladó adómérték emelések. 
� Az adóellenőrzések hatékonyságának növelése. 
� Az igazságos teherviselés érdekében további adótárgyak feltárása, az adózás kiterjesztése. 
� Az adóhátralékok csökkentése bírósági végrehajtók további folyamatos bevonásával, a 

határozott végrehajtási intézkedések foganatosításával az adómorál javítása. 
 
Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a vállalkozás területén kimagasló teljesítményt 
nyújtókat. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. 
Anyagilag is támogatja a vállalkozások fejlesztését a "Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány" 
létrehozásával és anyagi támogatásával.  
 
 

3. Városfejlesztés - Beruházás,  
 
 

Legfontosabb feladat a város megfelelő működtetése mellett a már meglévő, megítélt 
pályázati támogatások, fejlesztési források hatékony, a város érdekében történő felhasználása. 
 
A feladat, hogy az önkormányzat korábbi pályázati alapján megítélt európai uniós forrásból, 
hazai társfinanszírozással megvalósuló, folyamatban lévő fejlesztéseket sikeresen be tudja 



fejezni, azokat megfelelő módon finanszírozni tudja. Ehhez nagyon takarékos és hatékony 
költségvetési gazdálkodásra van szükség.  
 
Jelen önkormányzati ciklus egyik legfontosabb célja a megvalósítás időszakában lévő uniós 
programok pályázatnak megfelelő, szabályszerű megvalósítása és a megítélt támogatás 
elszámolása, lehívása.  

• Folyamatban van a felső városközpont fejlesztését célzó városrehabilitációs projekt, 
több mint 600 millió Ft uniós támogatással.  

• Befejezéséhez közeledik az új szociális komplexum építése 150 millió Ft-os uniós 
támogatással.  

• Nemsokára megvalósul két általános iskola épületenergetikai fejlesztése, 
fűtéskorszerűsítése, a Kohéziós Alap több mint 96 millió Ft-os támogatásával. 

• Az iskolák informatikai eszközbeszerzése projekt 2011. március végén zárul. A 100 
%-os támogatású projekt keretében, a több mint 41 millió Ft támogatásból  
valamennyi általános iskola a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökkel kerül 
felszerelésre.  

• Folytatódik a reformkori városrész fejlesztése, elindult a kiserdő turisztikai célú 
felújítása, több mint 200 milliós uniós támogatással. 

• Támogatói döntéssel rendelkezik a Jókai és Huray utcák felújítására vonatkozó 
projektünk, az elnyert támogatás összege több, mint 85 millió Ft.  A két utca még az 
idei szezonra elkészül, ezáltal a reformkori városrész fejlesztése teljes mértékben 
megvalósul.  

• Szintén támogatói döntéssel rendelkezik az autóbusz pályaudvar és környezetének 
rendezése projekt, mely megvalósítása 2011. szeptemberében indulhat.  

• Rövidesen kezdődhet a szakorvosi rendelőintézet fűtéskorszerűsítése és 
eszközbeszerzése projekt több, mint 63 millió Ft uniós támogatással. 

• Hazai vissza nem térítendő forrásból készül el jövő évre az új tűzoltólaktanya.  
 
Már a korábbi ciklusban is prioritást élvezett a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés. Az 
új elkerülő út környékén megvalósul és nagy kitörési lehetősége a városnak a kutatás-
fejlesztés innovációra alapuló fejlesztés. Magyarország talán két legsikeresebb gazdasági 
együttműködése, klasztere kap helyet itt.  
 
Bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az új önkormányzati ciklusban is  lesznek 
fejlesztési, beruházási lehetőségek, amellyel a várost továbbra is fejleszteni lehet. 
  
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Új Széchenyi Terv keretében megnyíló 
pályázatokon Balatonfüred továbbra is sikeresen vegyen részt. Az USZT-ben meghatározott 
prioritások: az egészség, a turizmus, a gyógy-, egészségturizmus összekapcsolása, az 
alternatív energiák összekapcsolása, az, egészségiparra épülő ipari tevékenységek, mind 
olyanok, amely az Állami Szívkórház és szívgyógyászat bázisán Balatonfüred számára 
hasznot biztosíthat. 
 
Balatonfüred egyfajta kulturális alapú városfejlesztés mellett kötelezte el magát. Az Balaton-
part ékköve I. és II. projekt sikertörténet volt eddig a város életében. Balatonfüred a 
hagyományokra, a régmúltra, a kultúrára épülő kulturális alapú városfejlesztésben erős, ez az 
a terület, amely gazdaságfejlesztési elképzelések egyik meghatározó célját képezi továbbra is. 
 
Az európai uniós fejlesztési forrásból megvalósuló projektek előkészítéséről illetve a pályázat 
benyújtásáról az önkormányzat minden esetben egyedi határozattal dönt.  



 
A már megjelent pályázati felhívások alapján jelenleg az alábbi fejlesztési projektek 
körvonalazódnak:  

• Kerékpárút létesítése a Közösségi Háztól a kemping parkolóig, a Kéki patak mentén 
• A lakótelepi óvoda és bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése 
• Az Arácsi út felújítása 
• Ófalu rehabilitációja  

 
A fejlesztéseket Balatonfüred természeti és kulturális értékeinek megőrzésével, a város 
lakosságának egyetértésével kívánjuk megvalósítani. 
 
A beruházási, fejlesztési célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a gazdaságélénkítés  
és a munkahelyteremtésnél meghatározott elvekre is. 
 
1. Elsőbbséget kell, hogy élvezzen a  folyamatban lévő beruházások teljes körű 

megvalósítása: 

 
• Major utcai ingatlanon Szociális Központ építése 
• Városközpont rehabilitációja 
• Kiserdő turisztikai célú rehabilitációja 
• Általános iskolák (Radnóti és Eötvös) energetikai felújítása 
• Szakorvosi Rendelőintézet fűtéskorszerűsítése és eszközbeszerzés 
• Arácsi Népház és Posta felújítása 
• Tűzoltólaktanya építése 
• Jókai és Huray utcák felújítása 
• Arácsi út felújítása I. ütem  
• Germering u.- 71-es út csomópont korszerűsítés 
 
2. További - munkahelyteremtő - fejlesztési célkitűzések: 

 
• A volt Huray piac területének hasznosításával számos munkahelyet lehet teremteni. 
• Szintén munkahelyteremtés is a célja a Fürdő utcában (1424/4 és 1424/5 hrsz.-ú 

ingatlanokon) tervezett Oktatási Központnak.  
• A Fürdő utcát elkerülő Lapostelki út mentén kialakult építési telkek hasznosítása 
• A volt Sütőüzem megvásárlásával és szolgáltatás funkcióval történő hasznosítása 
 
3. A város "komfortosságát" szolgáló beruházási, fejlesztési célok: 

 
• Meg kell építeni a város még ellátatlan területein és belterületbe vont területeken az ivóvíz 

és szennyvízcsatorna-hálózatot. 
• Tovább kell bővíteni a csapadékvíz-csatorna hálózatot, fel kell újítani az elavult 

gerincvezetékeket. 
• Közvilágítás hálózat bővítése, meglévő lámpatestek cseréje energiatakarékos 

berendezésekre. 
• Tovább kell folytatni  a város gyűjtő útjainak felújítását, meg kell építeni az elkerülő út II. 

ütemét a Bajcsy u.- Vázsonyi u. között. 
•  Folytatni kell az Arácsi u. felújítását  (Tamási Á.u.- Lóczy L.u. között). 
• Kisebb forgalmi utakon aszfaltszőnyegezéssel javítani kell a használhatóságot. 



• Gyalogosforgalom számára is alkalmas  kerékpárutakat kell építeni az Arácsi u. II. üteme 
mellett, a Kéki-patak mentén , a P.Horváth Ádám u. mellett.  

• Folytatni kell a közintézmények mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes 
megközelítésének megvalósítását, törekedni kell a teljes körű akadálymentesítésre. 

• Autóbusz megállóhelyeken öblök kiépítése, fedett váróhelyek építése. 
 
4. Az állami közutak kezelőjével közösen meg kell valósítani: 

 
• A Séta u.-71-es út csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítését. 
• A Kossuth L.u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását. 
• A Horváth M. u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását.  
• A Vázsonyi u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását. 
 
5. Idegenforgalmi érdekből is szükséges további felújítások, rekonstrukciók: 

 
• Széchenyi u. mellett gyalogos sétány és kerékpárút felújításának folytatása. 
• Hotel Annabella alatti parkterület felújítása. 
• Tagore-sétány és Aranyhíd sétány felújítása. 
• Castricum tér és autóbusz pályaudvar felújítása. 
• Köztéri játszóterek bővítése, új játszóterek építése. 
• Papsoka templomrom környezetének fejlesztése. 
• Kerek-temlom alatti terület rehabilitációja. 
• Városi információs rendszer (eligazító- és reklámtáblák) fejlesztése,  
 
6. Intézményi rekonstrukciók: 

 
• Park utcai óvoda felújítása, vagy új épület megvalósítása. 
• Arácsi óvoda felújítása 
• Lakótelepi óvoda-bölcsőde energetikai felújítása, bővítése. 
• Lóczy Lajos Gimnázium bővítése, felújítása. 
• Széchenyi Ferenc SZKI kollégiumainak energetikai felújítása. 
• Közösségi Ház energetikai felújítása. 

 
 

IV. fejezet 
 

SZAKMAI CÉLPROGRAMOK 
 

1. Oktatás 
 
Célkitűzésünk: a közoktatási szolgáltatásunk jó színvonalának megőrzése, ill. a színvonal 
lehetőség szerinti emelkedésének elősegítése. Ennek érdekében: 
 

• Végrehajtani és végrehajtatni a közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei által 
meghatározott feladatokat. 

• Az intézmények felújításának koncepcióját át kell tekinteni, és az új prioritási sorrend 
figyelembe vételével kell terveznünk az éves költségvetéseket. 

• Az intézmények eredményes működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása alapfeladat. 



Ezzel összhangban pályázatokat nyújtunk be az OKM által kiírt rendeletek alapján 
egyes sajátos pedagógiai feladatok támogatására, valamint EU-s pályázatok 
igénybevételével fejlesztjük az intézmények infrastruktúráját és informatikai 
eszközellátottságát. 

• A demográfiai változásokat figyelve, a törvényi előírások alapján évente meg kell 
határozni az intézmények hatékony működéséhez szükséges óvodai gyermek- és 
iskolai tanulócsoportokat, valamint az ehhez szükséges optimális munkaerőt. 

• Célunk stabil-innovatív, a gyermekek sikeres továbbhaladását biztosító 
nevelőtestületek működtetése. 

• Segíteni a közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztési tevékenységet. 
Mindent megteszünk, hogy a közoktatási intézmények megfeleljenek a törvényesség, 
az eredményesség, hatékonyság követelményeinek. 

• Támogatni az intézmények minőségelvű, partnerközpontú – a minőségirányítási, 
minőségfejlesztési rendszeren alapuló – működését. 

• Elvárjuk a hatékony gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Minden rászoruló 
gyermeknek a mentális problémák kezeléséhez megfelelő segítségnyújtás szükséges. 

• Kiemelt feladatként kezeljük az alapkészségek – számolási, írási, szövegértési 
készségek – fejlesztését. 

• Az  általános iskolák intézmény vezetői vizsgálják meg és tegyenek javaslatot a nyári 
napközis tábor működtetésének jobb feltételeinek megteremtése érdekében 

• Szorgalmazzuk az intézmények városi szintű együttműködését, a városi és kistérségi 
szinten működő szakmai munkaközösségek hatékony működését. 

• Erősítjük a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak szóló ösztöndíj-rendszert. 
„Tehetséges balatonfüredi fiatalok ösztöndíja”, ill. „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Szociális Ösztöndíj” formájában biztosítunk támogatást.  

• A város önkormányzata „Balatonfüred közoktatásáért” kitüntetéssel ismeri el az 
oktatás területén kimagasló teljesítményt. Évente a városi pedagógusnapon 3 fő 
részesülhet a díjban. 

 
2. Egészségügy 

 
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokat törvény határozza meg, 
mely szerint az önkormányzatnak gondoskodnia kell a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, 
fogorvosi ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-
egészségügyi ellátásról. Emellett gondoskodunk a járóbeteg szakellátásról is. 
Rendeletben szabályoztuk az öt háziorvosi, a három házi gyermekorvosi, és a négy fogorvosi  
ellátási körzetet. Az orvosok vállalkozási formában látják el feladatukat.  
 
Alapcélkitűzés, hogy a város polgárai által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások továbbra 
is biztosítottak legyenek, lehetőség szerint színvonaluk emelkedjen. 
Ennek érdekében: 
• Figyelemmel kell kísérni a Szakorvosi Rendelőintézetben működő, valamint a privatizált 

alapellátás és járóbeteg szakellátás működését, a fejlesztési lehetőséget 
• A város anyagi helyzetétől függően támogatja az egészségügy gép-műszer beszerzéseit 
• Támogatni kell a gyógyászati, egészségmegőrző és rekreációs szolgáltatások 

fejlesztésének intézményi hátterét 
• Az Önkormányzat az Állami Szívkórház térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételét 

kezdeményezte abból a célból, hogy az önkormányzati egészségügyi feladatellátás 
keretében kardiológiai rehabilitációs és invazív kardiológiai ellátást biztosíthasson 



 
Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el az egészségügy területén kimagasló teljesítményt 
nyújtókat. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. 
 
3. Közművelődés 
 

1. Infrastruktúra: 
 

• Az ÉKKŐ I. és II. beruházás megvalósulásával nem csak az alsó – reformkori - 
városrész újult meg teljesen, hanem három – a kultúrát magas szinten szolgáló épület 
is létrejött. Az elkövetkező ciklus feladata kell, hogy legyen ezeknek az 
intézményeknek a gazdaságos, ugyanakkor optimális kihasználtsággal történő 
működtetése. 

• Az ún. „norvég” pályázat eredményeként a 2011-es esztendő tavaszán az arácsi 
városrész is bővül egy régóta várt intézménnyel. Az arácsi Népház és Posta 
birtokbavételével újabb közösségi színtérrel bővül Balatonfüred. Helyi 
civilszervezetek, kisebb városi közösségek rendezvényeinek színvonalas és ideális 
helye lehet az épület.  

 

2. Rendezvények: 
 
• Az évente elfogadott nagyrendezvény-tervbe csak a hagyománnyal bíró, szélesebb 

réteget érintő rendezvényeket lehet beépíteni és a költségvetésből finanszírozni. A 
következő években is törekvésünk lesz, hogy újabb nagyrendezvényt csak teljes 
pénzügyi fedezet és teljes körű lebonyolítás garantált megléte esetén egyedi döntéssel 
„fogadjunk be”! 

• A 2010-es esztendőben a téli hónapok is bővültek programkínálattal. Füredi adventi 
hétvégék elnevezéssel a Turisztikai Egyesület, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit 
Kft. és az Önkormányzat szervezésében vásárral egybekötött kulturális programok 
várták november 27. és december 21. között az érdeklődőket. Szeretnénk, ha a 
tapasztalatok birtokában egyre erősödő és bővülő új hagyományt teremtenénk az 
Adventi rendezvényünkkel. 

 

3. Intézmények: 

 
• Két új intézmény kapcsolódott be – Füredkult, és Kisfaludy Sándor Színházfenntartó 

Nonprofit Kft – városunk kulturális életének szervezésébe. Ezek működésétől 
hatékony rendezvényszervezést várunk el a következő ciklusban. Működtetésükkel 
állami támogatás igénybevételére van lehetőség. 

• A könyvtár működésénél cél, hogy minél optimálisabb szakmai beszerzési lehetősége 
legyen az intézménynek a teljes körű könyvállomány gyarapítására 

 

4. Egyéb: 
 

• Továbbra is szükséges és támogatandó, hogy Balatonfüreden működjenek  
városi énekkarok 
felnőtt és ifjúsági fúvószenekar, 
önszerveződő művészeti, művelődő csoportok,  
civil szervezetek, amelyek művelődésszervező tevékenységet is folytatnak 

• Pályázatokkal támogatjuk a civil szervezeteket és a művészeti csoportok működését 



• A Megyei Könyvtár kezdeményezésére a Kistérségi Társulás keretein belül továbbra 
is működtetjük az ún.„mozgókönyvtárat”. 

• A történelmi egyházakat továbbra is támogatjuk. 
 

5. Kitüntetések: 
 

Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a kultúra területén kimagasló teljesítményt 
nyújtót. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. 

 

6. Pályázatok: 
 
A pályázati kiírásokat továbbra is figyelemmel kísérjük, különös tekintettel az Európai 
Unió 2007-2013 Kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázataira, az országos 
pályázatokra (OKM, az NKA) illetve a Veszprém megyei Önkormányzat pályázatira. 

 
 
4. Sport 
 

1. Oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenysége 

A városban minden iskolában működik diáksportkör, illetve ezeket egy diáksport 
bizottság működteti, fogja össze. Az iskolák lehetőséget biztosítanak a tanórán kívüli, de 
az intézmények falai közötti, illetve sportpályáin történő edzésekre, különböző tornákra. A 
diáksport rendszerben történő versenyeztetésre külön versenynaptár készül őszi és tavaszi 
idényre. 

 
2. A sportegyesületek korosztályos sportági foglalkoztatása 

A városban közel 20 bejegyzett sportegyesület működik 23 sportágban. A három 
általános- és két középiskola diákjai e sportegyesületekben sportolhatnak ki-ki a 
választott, illetve alkatának és képességeinek megfelelő sportágban. Egyre több 
sportegyesület látja meg az utánpótlás-nevelés fontosságát, így több sportág 
továbbfejlesztésére kötöttek együttműködési megállapodásokat az iskolákkal (pld. vívás, 
vitorlázás, kézilabda, sakk, stb.)   
 
Eredményeiket úgy az oktatási intézmények, mint a sportegyesületek vezetése elismeri és 
felterjeszti az önkormányzat által szervezett díjátadó ünnepségekre. 2010-ben már több 
mint 100 tanulót díjaztunk a városi ünnepségen. (Februárban Sportbál alkalmával 
ismerjük el és díjazzuk a felnőtt sportolók eredményeit, júniusban pedig, a tanév véghez 
közeledve tartjuk a diáksportolók díjátadó ünnepségét). Az egyesületekben folyó 
sporttevékenység a hivatalos korosztályos rendszerben történik. (Gyermek, serdülő, 
ifjúsági, stb.) 
 
Támogatási szerződést kötünk a sportegyesületekkel, kiemelten támogatjuk azokat, 
amelyek utánpótlás neveléssel foglalkoznak. 

 
3.   A szabadidős tömegsport-események öntevékeny alapokon történő szervezése 

Az önkormányzat is szervez több városi tömegsport eseményt (Fut a Füred, évfordulós, 
nemzeti ünnepekhez kötődő labdarúgó kupák, téli sportesemények, gyermeknapi 
sportesemények, stb.) Ezen felül több, sportegyesületi és más civil kezdeményezést 
támogat (teniszversenyek, kerékpárverseny, gyermek-horgászverseny, stb.). Ezen 
rendezvényeket Az Önkormányzat éves nagyrendezvény-tervében egyre több és egyre 



nívósabb nemzetközi sportesemény kap helyet. (Triatlon OB, Tájfutó OB, Bike Fesztivál, 
Sárkányhajó verseny, Vitorlás világbajnokságok, Európa Kupák, EB-k, Tájkerékpár 
Világkupa, Úszó EB, Vívó EB, stb.) E rendezvényeken több száz, néha az ezret is 
meghaladó versenyző, hozzátartozó, kísérő vesz részt. Az anyagi támogatáson felül 
rengeteg egyéb dologgal segítjük (parkolás, reklám, közterület-használat, szállások 
kiajánlása, őrző-védő szolgálat,  
útvonal-biztosítás, stb.) a rendezvények sikeres lebonyolítását és előmozdítjuk a városban 
töltött idő kellemes és hasznos eltöltését. A több száz, időnként  ezres nagyságrendű  
idelátogató az itt töltött vendégéjszakákkal, illetve a fogyasztással szintén elősegíti a 
turizmus fejlődését.  
 
Az Önkormányzat által 1996-ban alapított „Balatonfüred Sportjáért” kitüntetés immár 14 
alkalommal lett átadva. A jelölések, majd a döntések minden esetben demokratikusan és 
körültekintően történnek. (Felhívás közzététele újságban, helyi TV-ben, régiós rádióban, 
egyesületek, oktatási intézmények külön levélben történő megkeresése, stb.)   
az anyagiakon  felül technikai, szervezési segítséggel,  terem biztosítással, stb. támogatja.  

 
4. A város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő 
jelentőséggel bíró országos és nemzetközi sportesemények megrendezése 

Fontosnak tartjuk, hogy a város sportegyesületei az önkormányzati támogatáson felül 
minden lehetőséget megragadva pályázzanak, kérjenek és kutassanak fel szponzorokat, 
működjenek közre az Önkormányzat által szervezett, vagy éppen a „városba hozott” 
nagyobb szabású sportesemények lebonyolításában, technikai kiszolgálásában.  
 
Fontos számunkra a meglévő sportobjektumok folyamatos karbantartása, állagmegóvása. 
Tervezzük városi uszoda létesítését. Figyeljük és élünk a pályázatok adta  lehetőségekkel.  

 
 
5. Turizmus, idegenforgalom 
 
Turizmus 
 
A város hosszú távú érdeke – lévén idegenforgalomból élő településről van szó -, hogy 
növelje a turizmus szerepét a gazdasági életben. Az infrastrukturális beruházások, a 
következetesen végigvitt városfejlesztési stratégia is elsősorban ezt a célt szolgálják.  
 
A legfontosabb feladat a fenntartható fejlődés biztosítása a turizmusban érdekelt vállalkozók, 
szakmai szervezetek bevonásával, támogatásával, és a helyi önkormányzat koordinálásával. 
Kiemelt szerepet játszik ebben a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, amelynek 
taglétszámát tovább kell növelni, és egyben a feladatok, valamint a kompetenciák átadásával a 
szervezetet erősíteni. A helyi TDM szervezet részeként ellátja a település marketing feladatait, 
kapcsolatot tart a turisztikai vállalkozásokkal, érdekképviseletet biztosít a vállalkozásoknak és 
működteti a turisztikai látogatóközpontot a Blaha u. 5 szám alatti épületben. A település 
határain átnyúlva mikro régiós központként való működtetése a cél a jövőben. A mikro régió 
turisztikai kínálatának összegyűjtésével, komplex termékek létrehozásával tovább élénkíteni a 
térség idegenforgalmát. 
 
Az elkövetkező időszakban továbbra is a kulturális turizmus erősítése az elsődleges 
feladatunk. 2010. évben befejeződött a Balaton-part Ékköve II. beruházás, s az üzemeltető 
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. (röviden Kulturális Kft.) 



megkezdte tényleges tartalmi munkáját. Az új, nemzetközi színvonalú kulturális terek (Vaszary 

Villa, Jókai Emlékház, Városi Múzeum) megnyitása nagyon nagy lehetőséget jelent az 

idegenforgalom, a kulturális turizmus szempontjából. Az egész évben nyitva tartó intézmény 
színvonalas kiállításai és kulturális rendezvényei révén nemcsak rövidtávon (pl. 
vendégforgalom növekedés), de középtávon közvetett hatással van a város gazdaságára, 
marketingjére. A hagyományos nagyrendezvényeink (Első Hajó fogadása, Vitorlabontó 
ünnepség, Művészeti fesztivál, Anna-bál, Borhetek, Salvatore Quasimodó Költőverseny, 
Szüreti Fesztivál) mellett a színvonalas, minőségi, kulturális rendezvények befogadása – 
szigorú kritériumrendszer alapján - és támogatása a cél. Nagy hangsúlyt fektetünk a meglévő 
kulturális értékeink bemutatására (Városi Múzeum állandó kiállításai, Jókai Emlékház új, 
enteriör típusú kiállítása, tematikus séták szervezése…stb.), és az oktatásra, nevelésre 
(múzeumpedagógiai foglalkozások gyermekeknek a Vaszary Villában). A fesztiválokon, 
rendezvénysorozatokon túl továbbra is zenés- és irodalmi estek, koncertek, könyvbemutatók 
színesítik a város kulturális kínálatát.  
 
Legfontosabb további fejlesztési területek: 
 

1. Konferencia – és hivatásturizmus: feltételeinek kiépítése, meglévő infrastruktúra egész 
éves kihasználásának biztosítása. 
- Balaton Szabadidő- és Konferencia Központ 
- Konferenciaszolgáltatásokat nyújtó szállodák:   

• Hotel Silver Resort 
• Anna Grand Hotel 
• Hotel Annabella és Hotel Marina (Danubius) 
• Hotel Flamingo 
• Hotel Füred (felújítást követően) 
 
 
 

2. Egészség- és wellness turizmus: 
A város elsősorban wellness szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szállodákkal 
rendelkezik, amelyek a következők: 
- Hotel Silver Resort 
- Anna Grand Hotel 
- Annagora Aquapark 
- Hotel Flamingo 
- Hotel Annabella és Hotel Marina (Danubius) 

Fontos feladat a meglévő klimatikus adottságokra, szénsavas forrásokra épülő 
fejlesztések megvalósítása, az egészségturizmus fejlesztése és erősítése. Balatonfüred 
1971 óta az ország első gyógyüdülővárosa, amely előnyt eddig nem sikerült 
maximálisan kihasználni. Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételét (pl. Állami Szívkórház működésének 
átalakításával vagy új lehetőségek, beruházások támogatásával, hajdani Fürdőház 
újraépítésével).  
 

3. Aktív turizmus: 
- vitorlássport, tájékozódási futás, triatlon, kerékpározás 
- nemzetközi bajnokságok támogatása (EB, VB, Kékszalag…stb. 
- szorosabb együttműködés a szakszövetségekkel, sport egyesületekkel 
- lehetőség szerint közös pályázatok 



Az aktív turizmus új eleme a 2011. év első felében elkészülő „Bringa park”, amely 
további lehetőséget biztosít a kerekpározás kedvelőinek, valamint meg kell vizsgálni 
annak a lehetőségét, hogy a kerékpárút kiépítését milyen irányba és feltételekkel lehet 
folytatni. Az aktív turizmus élénkítését befolyásolja - Balatonfüred legrégebbi 
sportklubjának - a Balatonfüredi Yacht Club-nak a kikötőfejlesztése, amelynek II. 
üteme várhatóan 2012. évben befejeződik. Ennek eredményeként a már felújított 
kikötőépület mellett több és korszerűbb kikötőhelyek szolgálják a vitorlázók igényeit. 
 

4. Bor- és gasztronómia 
A bor és gasztronómia témakörében szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai 
találkozók hozzájárulnak a turisztikai szezon hosszabbításához (pl. Vince napi 
borünnep januárban, a Hal-és Bor ünnep júniusban, a szüreti fesztivál szeptemberben, 
Márton napi mulatságok novemberben). A jövőben még nagyobb intenzitással 
népszerűsíteni kell a helyi borászatokat (pl. helyi vendéglősök kínálják a helyi 
borokat), és erősíteni a Balatonfüred Város Bora marketingjét. 
 

5. Pályázati lehetőségek, támogatók 
Továbbra is fontos feladata az Önkormányzatnak, hogy folyamatosan figyelemmel 
kísérje a turisztikai célú pályázati lehetőségeket és a pályázatokban való sikeres 
részvételt, valamint a város támogatói – és kapcsolatrendszerének bővítése 
Az önkormányzat sok esetben önerőből nem tudja a fentiekben megfogalmazott 
feladatokat ellátni, ezért szükség van a pályázati források igénybevételére és a 
magántőke, támogatói tőke bevonására. 

 
 

6. Környezetvédelem 
 
Tekintettel arra, hogy Balatonfüred város meglévő természeti értékei felbecsülhetetlenek, 
annak megóvása kiemelt jelentőséggel bír. 
 
Ennek biztosítására: 
• A természeti értékek megvédése érdekében végre kell hajtani az elfogadott Kistérségi 

Környezetvédelmi Program városra vonatkozó intézkedési tervét, és azt folyamatosan 
aktualizálni kell. 

• Ennek figyelembe vételével felül kell vizsgálni a térség környezetállapot felmérését és a 
környezetállapot javítására szolgáló feladat-tervét. Törekedni kell a szükséges 
fejlesztések, rekonstrukciók megvalósítására. 

• A kistérség környezetvédelmi összhangjának megteremtése érdekében együtt kell 
működni az érdekelt önkormányzatokkal. 

• Kiemelt szempontként kell kezelni a hulladékgazdálkodást. Hatékonyan közre kell 
működni, hogy megvalósulhasson az ISPA pályázatban kezdeményezett térségi 
hulladékgazdálkodási  projekt. 

• A hulladékkezelés területén ki kell dolgozni az inert hulladék, és a komposztálható 
hulladék kezelésének rendszerét. 

• Fel kell számolni (számoltatni) az illegális szemét-és törmelék lerakó helyeket, folyamatos 
ellenőrzéssel meg kell előzni ezek kialakulását. 

• A külterületi ingatlanokon keletkező hulladékok megfelelő kezelése érdekében a 
külterületi ingatlanokat is be kell vonni a közszolgáltatási (rendszeres hulladékszállítási) 
rendszerbe. 



• Az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása és az emberi egészség védelme 
érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét folyamatosan csökkenteni szükséges. Ezt 
szem előtt tartva a környezeti zajszabályozás területén az üdülő és lakóterületekhez 
igazodva törekedni kell arra, hogy minél kisebb zajterhelés érje a lakosságot, ezért a 
környezeti zaj, rezgés mértékét helyi rendeletekkel kell korlátozni. 

• A beruházások során figyelemmel kell lenni a környezeti terhelést csökkentő energia-
hatékony berendezések, technológiák alkalmazására. 

• A beruházások során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő zöldterületek megóvására, 
lehetőség szerint növelni kell azt. 

 
A város meglévő természeti értékeinek védelme érdekében az Önkormányzat rendeletet 
alkotott, melynek alapján a védett fák, természetes élőhelyek fenntartására támogatás adható. 
 
 

7. Mezőgazdaság 
 
A város hosszú távú érdeke, hogy közigazgatási területén a mezőgazdaság tájalkotó és 
tájesztétikai szerepe felértékelődjön. Ennek érdekében: 
• Hosszú távú koncepciót kell kialakítani a külterületek hasznosítására 
• Fokozott védelmet kell biztosítani a szőlő és borkultúra megőrzésének. Továbbra is 

támogatni kell a fokozott védelem alatt álló szőlőterületeket. 
• Törekedni kell a természeti értéket képviselő karszt-bokor erdő védelmére, az erdősítés 

növekedésére. 
  
 

8. Városrendezés 
 
Balatonfüred város "Jövőképében" megfogalmazott városrendezési elvek azt a célt szolgálják, 
hogy az itt élő és idelátogató polgárok, az itt működő vállalkozások a reformkor 
hagyományain alapuló, de a falusi-kisvárosi építészeti környezet sajátosságait figyelembe 
véve valósíthassák meg fejlesztési elképzeléseiket. 
 
Ennek kiemelkedő szabályozó eszköze a város településszerkezeti terve és szabályozási terve. 
 
A terveknek folyamatosan figyelembe kell venni: 
• a városnak a régió idegenforgalmában kialakítható szerepének erősítését 
• a minőségi turizmus fejlesztésének eszközeit 
• a sportolási lehetőségek fejlesztését, a sportszervezetek stabilitásának igényét 
• a közlekedési infrastruktúrát 
• a közterületi rendezési beavatkozások minőségi környezetkialakítási céljait 
• a minőségi lakó-üdülőterületi jelleghez illeszthető, kis-és középvállalkozások 

megtelepedését lehetővé tevő területfejlesztést 
• a már elfogadott szabályozási terv programokat 
 
Dönteni kell a Szabályozási Tervnek azokról a – jelenleg még folyamatban lévő – 
módosításairól, amelyek a 2009-ben leegyeztetett anyaggal együtt azért nem lettek 
jóváhagyva, mert további egyeztetésre van még szükség a Balaton törvény 2008-ban történt 
módosítása során kialakított övezeti határokkal való összhangba hozásra vonatkozóan. 
 



Be kell fejezni a településrendezési eszközöknek a 2011-ben elindított jogharmonizációs 
felülvizsgálatát és hat részterületre kiterjedő módosítását. 
 
Az építési törvény előírja, hogy a településszerkezeti tervet legalább tízévenként felül kell 
vizsgálni és szükség esetén a módosításáról, vagy új terv készítéséről kell gondoskodni. A 
város településszerkezeti terve 2004-ben készült, így tehát ebben a ciklusban szükséges 
felülvizsgálni. 
 
A folyamatosan felmerülő lakossági kérésekről, javaslatokról – összegyűjtve azokat – ésszerű 
időközönként dönteni kell, szükség esetén a Helyi Építési Szabályrendelet és a Szabályozási 
Terv módosításával. Tehát folyamatosan gondoskodni kell a településrendezési eszközök 
karbantartásáról is.  
 
A város meglévő helyi értékeinek védelme érdekében az Önkormányzat rendeletet alkotott, 
melynek alapján a védett építmények felújítására támogatás adható. 
 
 
 

V. fejezet 
 

SZOCIÁLIS GO�DOSKODÁS 
  
  

1. Ifjúsággal való törődés 
 
Balatonfüred város népessége az időskorúak irányába növekszik. A velük való törődés mellett 
kiemelten fontos a jövő nemzedékével való foglalkozás.  
• Az ifjúsággal való törődés intézményesített formája - az oktatási-nevelési intézmények 

mellett, azokkal szorosan együttműködve - a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ (a továbbiakban BSZAK). Ezen belül a Gyermekjóléti Szolgálat feladata a 
családgondozás. 

• A BSZAK tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a személyi és 
tárgyi feltételek biztosítása, működési színvonalának emelése, mivel a működési engedély 
–a tárgyi feltételek hiánya miatt – csak ideiglenes jellegű. 

• Biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsőde, napközi-otthonos óvodák és 
iskolai napközik fenntartásával 

• Támogatjuk a meglévő ösztöndíj-rendszereinken keresztül a tehetséges fiatalok 
továbbtanulását 

• Folyamatos ismeretterjesztő tevékenységgel meg kell előzni a fiatalok káros 
szenvedélyeinek kialakulását.(DADA program) 

• Szervezett keretek között ki kell kérni a fiatalok véleményét, javaslatait a várospolitikai 
kérdéseiben. 

• Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtásával elősegítjük mind a fiatalok, mind a 
családok lakásgondjának megoldását. 

• A  veszprémi Padányi Bíró Márton Gimnáziummal fel kell venni a kapcsolatot, az ifjúság 
szabadidős tevékenységének fejlesztése céljából 

 
 
 
 



2. Időskorúakkal való törődés 
 
A város időskorú lakosságának növekedése fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel. 
Az önkormányzat szociális alapellátási feladatait a BSZAK látja el. Tevékenysége során az 
arra rászorulóknak 
- étkeztetést 
- házi segítségnyújtást 
- családsegítést  
- idősek nappali ellátását  
- fogyatékosok nappali ellátását 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. 
  
 Szociális Központ építésével tervezzük biztosítani az intézményi hátteret a BSZAK keretében 
megoldott szociális alapellátási feladathoz. 
A Sümegi Gondviselés Alapítvánnyal kötött szerződés alapján biztosítjuk a rászoruló idősek 
átmeneti elhelyezését..  Az ellátási szerződés alapján 2011. január 1-től 2 fős létszámkeret 
erejéig biztosít gondozást az Alapítvány. 
Az elfogadott Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció által meghatározott 
célokat kívánjuk megvalósítani. 
 
 

3. Foglalkoztatottság 
 
A város 13672 fős állandó lakosságából kétezer fő a kiskorú, közel négyezer fő a nyugdíjas és 
évek óta 500 fő körüli a regisztrált munkanélküliek száma. A regisztrált vállalkozások száma 
háromezer, de nem ismert az általuk foglalkoztatott személyek száma. A legnagyobb 
foglalkoztató változatlanul az Önkormányzat és az Állami Szívkórház, a TLC. 
Az Önkormányzatra egyre erősödő teherként nehezedik a tartós munkanélküli létből eredő 
probléma. 2011. január 1-től átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. Ezt a támogatást a 
kötelező és a rendeletbe foglalt önként vállalt közfeladat ellátására lehet igénybe venni. 
Sajnos a központi támogatás jelentős csökkenése miatt az előző két év közfoglalkoztatási 
terveihez képes csökken a közfoglalkoztatás lehetősége. 
 
Célul tűzzük ki a foglalkoztatottság növelését mind a vállalkozói szférában, mind a 
közfoglalkoztatásban. 
 
 

4. Lakáshelyzet 
 
A város területén meglévő lakások száma megközelíti a hatezret. Statisztikailag egy lakásra 2-
3 fő állandó lakos jutna, de ez messze nem tükrözi a valós helyzetet. A lakások egy részét 
nem lakás céljára használják. A lakónépesség számát pedig jelentősen növeli a tartózkodási 
helyet létesítettek száma. 
A lakásigényt jól mutatja az esetlegesen megüresedő önkormányzati bérlakásra pályázók 
jelentős száma, mely esetenként 50-70 igénylőt jelent. 
 
Változatlan célunk, hogy   

• a lakásépítési támogatásokkal elősegítsük a jogos igények kielégítését 
• a lakásfenntartási támogatásokkal segítsük megőrizni és fenntartani a meglévő 

lakásokat 



5. Esélyegyenlőség 
 
Önkormányzatunk már az előző ciklusban eleget tett az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény által előírt 
kötelezettségének és elfogadta az Esélyegyenlőségi Programját. A Program  célkitűzéseit a 
meghatározott intézkedési terv végrehajtásával kívánjuk elérni. 
 
A szociális munka területén végzett kimagasló tevékenység elismerésére az Önkormányzat 
díjat alapított. A kitüntetést évente, ünnepélyes keretek között adjuk át. 
 
 

VI. fejezet 
 

AZ Ö�KORMÁ�YZAT KAPCSOLATRE�DSZERE 
 

1. Lakossági kapcsolatok 
 
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatását a 
közügyek alakulásáról.  
Ennek intézményesített eszközeit a jövőben is fenntartjuk: 
• A Képviselő-testület évente közmeghallgatást tart Füred és Arács városrészekben külön-

külön. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak az elmúlt időszak gazdasági és 
várospolitikai témáiról, ugyanakkor kifejthetik véleményüket közérdekű kérdésekben. 

• A város valamennyi háztartásába ingyenesen eljuttatjuk az Önkormányzati kiadásban 
megjelenő Balatonfüredi Napló havi újságot. Ezen keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot a 
közéletről, ugyanakkor teret biztosítunk a közvélemény megjelenítésének is. 

• A városi televízió anyagi támogatásával biztosítjuk, hogy a televízión keresztül gyorsan, 
minél szélesebb körben tájékozódhassanak a városban történt eseményekről, 
folyamatokról. 

• A Városi Honlap folyamatos fejlesztésévével közvetlenül is biztosítjuk az 
információáramlást. 

 
 

2. Intézményesített kapcsolatok 
 
Az Önkormányzat működési alapelve az együttműködés a térségben és a városban jelen lévő 
szervekkel, szervezetekkel, így: 
• A város kistérségi szerepkörének erősítése érdekében együtt működünk a térség 

önkormányzataival mind a fejlesztési társulás, mind az önkormányzati szolgáltatás és a  
hatósági ügyintézés érdekében. Együttműködésünk alapja, a kölcsönös előnyök 
figyelembe vételével, a konkrét feladatok megoldása.  

• A város közbiztonságának javítása érdekében támogatjuk az e célból alakult polgári 
kezdeményezéseket, a Városi Rendőrkapitányság működési feltételei biztosítását. Az 
Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a közrendvédelem területén kimagasló 
teljesítményt nyújtót. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között 
kerül átadásra.  

• Rendszeres tájékoztatásra, együttműködésre törekszünk a gazdasági kamarákkal, a 
városban működő vállalkozói érdekvédelmi szervekkel. 

• Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati intézményekkel, azok dolgozóival céltudatos, 
érdemi együttműködésre és problémamegoldásra törekvő kapcsolatrendszer alakuljon ki. 



• Kapcsolatot tartunk a városban működő pártszervezetekkel. 
• Támaszkodunk a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Rajtuk 

keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos igényeihez, 
véleményéhez, hogy együttműködésükkel is segítsük a polgári értékrend kialakítását, 
megszilárdulását. 

• Támogatjuk a történelmi egyházak tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk, 
elismerve tevékenységük erkölcs és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti szerepét. 

• A megkötött együttműködési megállapodás tartalmi elemeinek megvalósításával 
biztosítjuk kapcsolatunkat Balatonfüred településsel egyidejűleg várossá nyilvánított 
Csorna és Nagyatád településekkel. 

 
3. �emzetközi kapcsolatok 

 
Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy a kulturális alapú városfejlesztési 

koncepciója mellett továbbra is hangsúlyosan biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a 
kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. 

 
 

A. Balatonfüred Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolattartásának történetében 
kiemelt jelentőséggel bír hazánk EU-elnökségének 2011. első félévében 
Balatonfüreden megvalósuló programsorozata. 

 
A Külügyminisztérium tájékoztatása alapján az alábbi programokra készülünk: 
 
Katonai Bizottság informális ülése (HM rendezvény) 2011. március 30.-április 1. 
 
Távközlési miniszteri konferencia (NFM rendezvény) 2011. április 13-15.: 
 
COREPER II. nagykövetek (KÜM rendezvény) 2011. május 5-8.: 
 
COREPER I. nagykövetek (KÜM rendezvény) 2011. május 13-15.: 
 
Természetvédelmi igazgatók ülése (VM rendezvény) 2011. június 7-10.: 
 
A fenti események, időpontok tükrében településünk a megszokott színvonalas kulturális 
kínálattal várja az idelátogatókat.  
 
B. Balatonfüred Város Önkormányzatának nemzetközi kitekintése a testvérvárosi 
kapcsolatok alakulása tekintetében: 
 
Őszinte sajnálatunkra egyik legrégebbi kapcsolatunk – a hollandiai Castricum várossal – 
megszakadt. Ennek ellenére törekvésünk a többi 5 várossal a lendületes, mindig új ötletekkel 
gazdagodó kapcsolattartás megvalósítása. 
 
Germering várossal: 
• nagy hangsúlyt helyezünk az iskolák közötti tanár- és diákcsere programok 

megvalósítására a Comenius közösségi program keretében 
• tűzoltóság kapcsolattartása, részvétel szakmai programokon (Unterpfaffenhofen – 

segítség a járműpark felújításában) 
• történelmi egyházak kapcsolattartása 



• városüzemeltetési szakmai kapcsolattartás a Probio Zrt-vel közösen 
• kapcsolattartás megerősítése sportvonalon; barátságos futballtornák sorozata már 

megkezdődött 
• alkotóművészek, művészeti szimpóziumok 
• kiemelt cél: a civil kapcsolattartás ösztönzése, a germeringi német-magyar baráti társaság 

újbóli életre hívása 
• balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a 

partnerország megismerésére. 
 
Kouvola várossal: 
• a két egyesület kapcsolatának támogatása, ösztönzése 
• utazócsoportok cseréjének támogatása 
• tájkerékpárosok, tájfutók kapcsolatai 
• magyar nyelvi tanfolyam szervezése Kouvolában (testvérvárosi egyesület részéről); kinti 

egyesülettől beiskolázás magyarországi képzésekbe 
• a két nemzet kultúrájának, hagyományainak kölcsönös megismertetése 
• balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a 

partnerország megismerésére. 
 
Opatija várossal: 
• kölcsönös részvétel ösztönzése a két település hagyományos nagyrendezvényein 
• utazócsoportok cseréjének támogatása 
• kapcsolatfelvétel az opatijai egészségügyi centrummal – tanulmányút: a kardiológiai 

tevékenység, az egészségturizmus és a külföldi befektetők bevonásának gyakorlata 
• balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a 

partnerország megismerésére. 
 
Kovászna várossal: 
• hagyományos rendezvényeken való részvétel ösztönzése (balatonfüredi Kőrösi Csoma 

Sándor megemlékezés; kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napok, Kovásznai Városnapok) 
• balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a 

partnerország megismerésére. 
 
Arpino várossal: 
• kulturális célú kapcsolattartás intenzitásának fokozása; különös tekintettel a Salvatore 

Quasimodo költőverseny balatonfüredi rendezvényére; az ehhez szorosan kapcsolódó 
szicíliai Quasimodo Irodalmi Parkkal való kapcsolattartás folytatására és az európai olasz 
kulturális intézetekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására. 

 
Összességébe véve elmondhatjuk, hogy ezek a partneri kapcsolatok akkor tudnak igazán 
fejlődni, kiteljesedni, ha a hivatalos kapcsolattartás mellett civil kezdeményezés is működik 
(mindkét részről), ha van olyan szervezet és/vagy kezdeményező egyéniség, aki magáénak 
érzi a kapcsolat elmélyítését. 
 
Balatonfüred 2011-ben ünnepli írásos említésének 800. évfordulóját, valamint várossá 
nyilvánításának 40 éves évfordulóját. Ennek apropóján – csakúgy, mint a várossá nyilvánítás 
35. évfordulóján 2006-ban, ill. a nagysikerű 2008-as testvérvárosi találkozó eseményein – az 
idén is szeretnénk egybegyűjteni (2011. április 8. és 11. között) a külföldi partnertelepülések 
képviselőit, hogy közösen osztozzunk az ünnepi pillanatokban. 



 
Támogatjuk a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület azon kezdeményezését, hogy a helyi 
szolgáltatók a testvérvárosokból érkező turistáknak extra kedvezményt biztosítsanak. 
 
A testvérvárosi kapcsolatrendszeren túl Balatonfüred számos egyéb viszonylatban ápol 
kapcsolatokat. 
 
Az intézmények, valamint a városban működő civil szervezetek és művészeti csoportok 
részéről folyamatosan jelentkező igény a határon túli kapcsolatok kezdeményezése. Örömmel 
fogadjuk, és a jövőben is pályázati lehetőséggel támogatjuk az ilyen irányú kapcsolatfelvételt 
és kapcsolattartást. 
 
Önkormányzati részről a meglévő kapcsolatokat igyekszünk kiszélesíteni, s vállalkozók 
bevonásával gazdasági vonalon is megerősíteni. Ebben a relációban az Európai Unió 
tagállamain kívül elsősorban a kínai, indiai és török területek felé tekintünk. 
 
Rabindranath Tagore Nobel-díjas hindu költő születésének 150. évfordulójához 
kapcsolódva a Vaszary Villában 2011. szeptember 17. és december 31. között kortárs indiai 
kiállítást rendeznek, többek között Umrao Sing Sher-Gil fotográfiái, valamint az indiai 
iparművészet remekeiből válogatott tárlat fogadja a látogatókat. A budapesti Indiai 
Nagykövetséggel karöltve ősszel indiai napokat, azon belül Tagore konferenciát szervezünk. 
 
Egyéb nemzetközi vonatkozású esemény és kezdeményezés:  
 
• Részvétel a 10 EU-s tagállam települése és 10 török város közötti együttműködési 

projektben (Pilot Twinning Project EU-Turkish Municipalities) 
• Kínai részről Taizhou település kezdeményez kapcsolatot városunkkal (kezdeti 

stádium, inkább gazdasági vonalon mutatkozó érdeklődés). Jelenleg folyamatban van 
a kapcsolatfelvétel, ill. részvétel Ningbo várossal a ’Tó program’-ban. 

 
 

VII. fejezet 
 

A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege 
 

A gazdasági program alapcéljai között határoztuk meg, hogy Képviselő-testület biztosítani 
kívánja a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat, a feladatok önkormányzati 
fenntartású intézményrendszeren, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságon 
keresztül történő ellátását a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek 
figyelembe vételével. 
 
A gazdaságélénkítést és munkahelyteremtést is szolgáló beruházási, fejlesztési célok 
meghatározásánál figyelemmel kellett lennünk az elérhető uniós forrásokra és a rendelkezésre 
álló saját erő mértékére. 
 
A gazdasági program célkitűzéseit figyelembe véve elkészítettük a ciklus pénzügyi mérlegét, 
melyet a mellékelt táblázat foglalja össze. 
 



A 2011-2014. közötti időszakban is fő cél a költségvetési egyensúly megtartása, az 
önkormányzat likviditásának, vagyoni és pénzügyi helyzetének stabilitása.  
A kiadások és a bevételek tervezése során figyelembe vettük az időszakra vonatkozó főbb 
makrogazdasági mutatókat.  
A fentieken túl a bevételek és kiadások tervezésénél számoltunk a több éves kihatással járó 
döntésekből származó kötelezettségekkel, követelésekkel, a következő évekre már megítélt, 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokkal, a programban meghatározott főbb 
célkitűzésekkel. 
A táblázat adatait elemezve láthatjuk, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok között az 
egyensúlyt sikerült megteremteni. 
A működési bevételek fedezetet nyújtanak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan 
működő intézmények működési kiadásaira. 
A fejlesztési célok megvalósítása szorosan összefügg a pályázati lehetőségekkel, az EU-s 
pályázati források maximális kihasználásával. Az EU-s projekteknél 2011. évben a támogatott 
projektek megvalósításával, 2011-2014. években pedig új projektek előkészítésével és azok 
megvalósításához szükséges önrésszel számoltunk.  
A gazdasági programban meghatározott célok megvalósítása megköveteli a költségvetési 
fegyelem betartását, a szigorú takarékos gazdálkodást. 

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Balatonfüred város működésének és fejlődésének stratégiai elemei a gazdasági élet erősítése, 
az oktatásban az eredményes, korszerű és hatékony tevékenység továbbfejlesztése, valamint a 
város lakosságának közéleti aktivitására, tenni akarására építő önkormányzati munka. Az a 
célunk, hogy - az Európai Unió tagjaként - Balatonfüred biztos megélhetést, komfortos 
életteret, új lehetőségeket adjon lakóinak. 
 
Balatonfüred, 2011. április 27.  
  
      Balatonfüred Város Önkormányzatának 
        Képviselő-testülete 
 
 
A Gazdasági Programot a Képviselő-testület 75/2011.(III. 31.) számú határozatával 
fogadta el. 
 
 
 
 
       dr. Bóka István 
       Polgármester 
 


