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Készült: az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület 2014. augusztus 2-án a KERT sörözőben tartott
közgyűléséről.

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerintiek

Jáky Miklós elnök üdvözli a megjelent tagságot, valamint Hidvégi Józsefet, Fonyód város
polgármesterét, és dr. Pomogyi Piroskát, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjét,
majd röviden ismerteti az Egyesület, illetve az azt képviselő választmány éves tevékenységét. A
Fonyódi Önkormányzat szinte minden testületi ülésén – elsősorban Szalay László titkár révén –
képviseltettük magunkat, ahol élénk figyelemmel kísértük az nyaralótulajdonosokat érintő
döntéseket, és minden alkalommal megtettük észrevételeinket. Az előző közgyűlésen a tagság által
felvetett kéréseket, javaslatokat szóban és írásban is Polgármester úr elé tártuk. Ezeknek egy része
teljesült, ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi
lehetővé minden igényünk azonnali kielégítését. A tagságban hallatszanak elégedetlen hangok is, de
az elnök úgy ítéli meg, hogy Fonyódon általában véve viszonylag jól mennek a dolgok.
Polgármester úr – mint gyakorlatilag minden évben – most is elfogadta meghívásunkat, hogy a
tagság közvetlenül tehesse fel neki kérdéseit, első kézből kaphassa meg az őket érdeklő
információkat, és mondhassa el kéréseit, javaslatait.

           Az elnök beszámol arról is, hogy Egyesületünk a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetségének
tagszervezeteként az idén is minden alkalommal részt vett annak rendezvényein, jelen tárgyévben
egy közgyűlésen és egy konferencián. Itt kerültünk kapcsolatba dr. Pomogyi Piroskával, akit azért
hívtunk meg erre az alkalomra, mert a legutóbbi közgyűlésünkön a talán leginkább vitatott kérdés
volt a nád nagymértékű térfoglalása egyes strandok vízfelületén, és a nádvágási engedélyek
megadása az ő hatáskörébe tartozik. Szó esik még arról, hogy az idén is szándékunkban áll
augusztus 19-én a már hagyományos tábortűzgyújtásunkat államalapításunk tiszteletére, valamint
arról, hogy rövidesen lesz az egyesületnek honlapja. Az elnök tisztelettel üdvözli a közben
megérkező dr. Móring Józsefet, a térség országgyűlési képviselőjét. Elöljáróban megállapítja, hogy
az utóbbi időben konkrét ügyek kapcsán úgy látjuk, hogy a Balaton Törvény elavult, több
tekintetben változást igényel, de ezen túlmenően is, mintha a Balatonnak nem lenne igazi „gazdája”
és ezért a számos hivatal útvesztőjében elakadnak a dolgok. Erre szeretnénk képviselő úrtól választ
kapni.

Az elnök elmondja, hogy a választmány megszavazott a Szt. István-téri kápolna
tetőszerkezetének javítására kétszázezer Ft adományt, és ehhez kéri a tagság egyetértését. A
javaslatot a jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag megszavazták. Az elnök vázolta az egyesület
pénzügyi helyzetét: egymillió nyolcszázötvenezer Ft van bankban lekötve, és kilencvenkétezer
készpénzben. Ismételten felhívja a tagság figyelmét arra, hogy mivel a közgyűlést vendéglőben
tartjuk, szükséges fogyasztani, de fogyasztás költségeit az előző évekhez hasonlóan az egyesület
állja.

A következőkben az elnök javaslatára a megjelentek egyhangú szavazással a vezetőségbe
választották Boda Zoltánt.

Dr Pomogyi Piroska a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője kap először
szót. Hosszasan tárgyalja a nádas biológiáját és szerepét a Balaton életében. Sajnálatos módon
rendkívül sok illegális bevágás, móló és járat építés történt az elmúlt évtizedekben. A nádasok teljes
feltérképezése és minősítése folyamatban van, addig csak különleges elbírálás alapján lehet nádat
kivágni. Sajnálatos módon a tagság rákérdezés után sem kapott egyértelmű választ arra, hogyan
lehetne a strandokba benövő nádat eltávolítani.



Hídvégi József polgármester hangsúlyozta, hogy jó viszonyt tart az egyesülettel, és örül
annak, hogy felvetjük a megoldandó problémákat. Vázolja Fonyód helyzetét, terveit ás lehetőségeit.
A hajókikötő mellett a Balaton part egyik legszebb strandja épül, befejezés előtt áll a Főtér
rekonstrukciója, elkészült az új kultúrház. Elismeri, hogy a fejlesztések elsősorban a belső részeket
érintették, eddig kevés jutott Bélatelepnek, de a jövőben ez megváltozik.

Ezekután a megjelent nyaralótársak mondták el a véleményüket.

Jelenlévők közül többen a strandok nádbenövésével foglalkoztak, ez elsősorban a Huszka
utcai strandra vonatkozik, ahol a nád elfoglalta a strand vízfelületének kb. 80%-át.

Dr. Pomogyi Piroska szerint  a Balaton törvény szerint megengedett a nád karban tartása.

Jáky Miklós elnök lezárja a nádassal kapcsolatos vitát.

További hozzászólások.

Bikfalvi Anna:  évek óta probléma a II. sz. Strand utcai strand, kérdezi, vajon a KÖJÁL mit szólna
az ottani állapotokhoz (WC hiánya) , megemlíti a kutyafürdetők- strandolók közti ellentéte, kérdezi,
melyik az erősebb, felajánl 500 Forintot egy fix tábláért, hiányolja, hogy nincs üzlet, amelyből a
reggeli mellé illatos friss péksütemény lenne beszerezhető.

Zádori Gizella:  a Várhegy közben közvilágításra lenne szükség, a Dr. Szalay közben a
csapadékvíz lezúdul.

Halmágyi Rózsa:  a Batthyányi utcában 5 db. világítótest hiányzik, a II. sz. strandon a homokot
frissíteni kellene, s újabb lejáróra is szükség lenne.

Murányiné:  parlagfüvet ad át a Polgármester úrnak, említi, hogy a fűnyírást ellenőrizni kellene

Boda Zoltán:  sok az utcákon a kátyú, nem javítják, a kápolna körüli út nagyon rossz, a kápolna
körüli facsonkokat el kellene távolítani

Arató László:  a Batthyányi utcai közvilágítás hiányos,a Széchenyi utcában a csatornázás utáni
úthelyreállítás nem történ meg

Pólya Varga Judit:  a Győző utcában nincs szilárd burkolat

Szilvásy György:  javasolja, hogy üljön össze a polgármesteri hivatal a VÍZÜGYgyel a
nádkarbantartás ügyében, hiányolja, hogy nincs megfelelő élelmiszerellátás, javasolja, hogy az
Önkormányzat vegyen egy hűtőkocsit mobil árusításra, buszjáratokat kell biztosítani

Zárai Gyula:  a Zichy csatornában pangó víz alakult ki, bűzlik Minden érdekeltnek!



Polgármester úr:  a Zichy csatornával kapcsolatban rengeteget leveleztek már, a HUBERTUS csak
egy helyen szivattyúz a korábbi hárommal szemben, a másik kettőt a HUBERTUS lezárta, az
Önkormányzatnak csak kicsi szakasza van. Az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban előadja, hogy a
VOLÁN sok milliót kér a közlekedtetésért, a menetrenddel kapcsolatban Kovács Péter úrral kell
egyeztetni.

Tájékoztat, hogy a diszkó engedélye éjfélig érvényes

Az utakkal kapcsolatban előadja, hogy a Csisztai út 2014.-ben elkészül, Fonyódliget az utcák
portalanítása ügyében sokkal rosszabb helyzetben van. A kápolna körüli rész benne lesz a 2015 évi
költségvetésben.

Tájékoztat, hogy a strandra bevitt kutyákért 10.00.- Forint bírság szabható ki

2015-re 20 db. rozsdamentes anyagú lejárót rendeltek meg. Jövőre valószínűen mobil ABC kerül
megvalósításra. A villamos problémákkal kapcsolatban tájékoztat, hogy az E-ON a bejelentésekkel
kapcsolatba rendkívül lusta, bejelenteni az info@fonyod.hu felületen lehet.

Az utakkal kapcsolatban előadja, hogy 50% önrész (ami kb. 50.000.- Forint ingatlanonként)
meggyorsítja a megvalósulást, jövőre 10 millió van erre a célra, kérdés, lesz-e hozzájárulás.

Dr. Móring József országgyűlési képviselő:  ha hazaiak lesznek a szolgáltató és közmű cégek,
várható a díjak csökkenése.

A náddal kapcsolatban elmondja, hogy szerinte fontos a nád, a béka, a nünüke, de legfontosabb az
ember

Szilvásy György:  érdeklődik a Fonyód-Badacsony kompjáratról

Polgármester út:  a kompjárat ügye altatva van, jelenleg úgy tűnik, rövid időn belül nem lesz
kompjárat

Dr. Sztanó Pál:  a telepen igen sok a kátyú, szükséges lenne több fekvő rendőr

Boros András:  a II. sz. strandon WC volt-nincs, a Báthory utca életveszélyes, gyalogút, bicikliút
nincs, az autók 100 km/órás sebességgel száguldanak. Sok a kátyú, a kutyákat beviszik a strandra,
kérdezi: a hattyúk miért védett állatok?

Dr. Sztanó Helga:  a Wekerle utcában gyakran elmegy a közvilágítás

Polgármester úr:  a problémát ismerik, ősszel megoldják

Ezekután Jáky Miklós elnök a közgyűlést berekesztette, mindenkinek jó étvágyat kívánt az ebédhez.

Jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 50 perckor.

Jegyzőkönyvet összeállította:  Szalay László s.k.
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