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Egy időközi választás eredményeként, a választópolgárok akarata szerint mától új 

összetételű testület irányítja Balatonberény közösségi ügyeit – remélhetően 2024. 

októberéig. Lezárult tehát egy korszak, és kezdődik egy új időszak, ami terveim szerint 

sok-sok munkával, feladattal teli időszak lesz. 

 

Biztos vagyok abban, hogy a megválasztott képviselők képesek az együttműködésre, 

a településért való önzetlen munkára, amelynek remélt eredményeként Berény egy 

lendületesebb fejlődési pályán haladhat majd tovább.  

Ezért elsődleges célként a gazdálkodásunk stabilitását, minden lehetséges forrás 

bevonását és a működés hatékonyságának növelését kell megfogalmaznunk.  

 

A 2022. június 27-én kezdődött új önkormányzati ciklus polgármesteri programját a 

folyamatban lévő ügyek áttekintése után, a lakosság köréből közvetlenül érkezett 

vélemények, javaslatok alapján és a helyi körülmények ismeretében alakítottam ki. 

 

Elsődleges és legfontosabb célom a helyi közösség megerősítése, előmozdítani 

mindazt, ami a békét, a nyugalmat és a fejlődést segíti.  

Én azt érzékelem, hogy megélénkült a falu ügyei iránti érdeklődés, sokan mondják el 

véleményüket, javaslataikat. Szeretném megőrizni ezt a dinamikát, és a felszabadult 

energiákat összeterelve jó célokra hasznosítani.  

Aktív kapcsolatot és együttműködést szeretnék kialakítani a helyi vállalkozókkal is. 

 

Az átfogó, általános célok között fontos cél számomra a falu tisztán tartása, 

hulladékmentesítése, virágosítása, a zöld felületek növelése, továbbá egy 

szakmailag jól átgondolt fásítási program kialakítása, megvalósítása. Dolgoznunk kell 

- együtt és sokat - a településkép szebbé és rendezettebbé tételén.  

 

Fontosnak tartom a Szőlőhegy jövőképének több szempontú végig gondolását, az 

ott élők, illetve ingatlannal rendelkezők esetlegesen eltérő igényeinek 

összehangolását. 

 

A Balatont érintő vízminőségi és környezeti kérdésekben az eddiginél sokkal 

intenzívebb kapcsolatot kívánok ápolni az e kérdésért felelős állami szervekkel és az 

ügy iránt elkötelezett civilekkel.  

 

Feladatomnak tekintem egy komplex turisztikai fejlesztési stratégia kidolgozását, 

összehangolt és egységes, szakmai alapokon nyugvó településmarketing 
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kialakítását. 

 

A települési klímavédelmi stratégia elkészítése, annak gyakorlatba történő 

átültetése szintén polgármesteri ars poeticám része. 

 

A rövid távú célok között azonnali feladatomnak tartom a postai szolgáltatás 

helyzetének javítását, a levél- és csomagküldemények kézbesítése körül kialakult 

jelenlegi anomália rendezését.  

 

Rövidtávon javítanunk kell a gyalogosközlekedés biztonságát, elsődlegesen a strand 

környékén, és a vasúti átjáróknál, de - a megnövekedett autósforgalom miatt - a falu 

több részén is forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági beruházásokat, új 

gyalogátkelő helyeket kell megvalósítanunk.  

 

Bővítenünk kell a közvilágítással ellátott területeket. 

 

Sok helyen hiányoznak a tájékoztató táblák, arculatuk, küllemük nem egységes. 

Időszerű lenne a teljes települési tájékoztató rendszer újragondolása, beleértve a 

honlapunk arculatának és tartalmának átalakítását is. Új prospektusok, térképek 

készítése szintén szükséges az ide látogatók számára. 

 

Rendeznünk kell a parkolás helyzetét. A strand előtti részen és a vasútállomás 

környékén is növelni kell parkolási kapacitásainkat.  

 

A Honvédségi Üdülő hasznosítása sem várhat tovább, a sajátos jogi helyzetben 

megoldást kell találnunk az ingatlan funkciójára, ezért  szükségesnek tartom egy 

átfogó, komplex terv kidolgozását.  

 

Fontos feladatunk az orvosi rendelő, a védőnői tanácsadó, a gyógyszertár és az 

idősek klubja épületeinek korszerűsítése, felújítása, ezt egy komplex intézményként 

tervezem megvalósítani pályázati források felhasználásával.  

 

Szeretném mihamarabb feltérképezni az időskorú lakosság problémáit, ellátás iránti 

igényeit. A kötelező önkormányzati szolgáltatások mellett keresnünk kell az innovatív 

segítségnyújtási módokat, hogy az egyéni szükségletekre jobban tudjunk reagálni. 

 

Folytatnunk kell az útfelújításokat, a belterületi utak, járdák és a vízelvezető rendszer 

állapotának fejlesztését. Meg kell oldanunk a Bartók Béla utca befejezetlen 

aszfaltozását.  

Szakemberek bevonásával át kívánom tekinteni a belvízelvezető-hálózat állapotát, a 

legkritikusabb pontokon szeretném mihamarabb megkezdeni a problémák 

megoldását. 

 

A temető rendbe tételével sem várhatunk tovább. Sok a gazdátlan, elhanyagolt 

sírhely, szükséges, hogy az önkormányzat aktívabb szerepvállalással gondoskodjon 

halottaink nyughelyének méltó rendben tartásáról. 

 

Kiemelt célomnak tekintem a szőlőhegyi úthálózat fejlesztését, karbantartását, a 

túraútvonalak hálózatának fejlesztését, ami a kerékpáros turizmust is segíthetné.  

 

Az illegális hulladéklerakás megakadályozása, a szabályszegők elleni fellépés a 
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hatékony megelőzés érdekében bővíteni szeretném a kihelyezett külterületi kamerák 

számát. 

A ciklusban szeretném megteremteni annak jogi és technikai feltételeit, hogy a 

kísérleti partszakasz vagy annak egy része fürdésre engedélyezett természetes 

fürdőhely minősítést kapjon, azaz „szabadstrand”, besorolású legyen. 

 

Összefoglalva: egy, a közösség tagjaival együtt, a közösség érdekeiért tenni akaró, 

szolgáltató, támogató, segítő, ugyanakkor emberléptékű önkormányzati működés 

megvalósítása a célom, azért, hogy Balatonberény még inkább egy mindnyájunk 

számára élhető, szerethető, az egyéni és közösségi boldogság lehetőségét kínáló 

település lehessen. 

 

 

 

Balatonberény, 2022. augusztus 01. 

 

Druskóczi Tünde sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 


