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Készült: az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület éves közgyűléséről 

Dátum: 2016. augusztus 6.         

Helyszín: Alsóbélatelep, Kert söröző 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerintiek 

 

Jáky Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket, külön Farkas Gábor 
alpolgármestert, Gyurina Mária önkormányzati képviselő asszonyt, akik a 
polgármester úr külföldi útja miatt helyette a városvezetést képviselték. 

Felszólította a jelenlévőket a fogyasztásra, mert saját helyiség híján a közgyűlést 
vendéglőben tartjuk. A fogyasztást -az előző évekhez hasonlóan- a 
Fürdőegyesület fedezi. 

Az elnök előadta, hogy a Fővárosi Főügyészség a közgyűlési jegyzőkönyveink 
alapján megállapította, hogy a 2012. és 2013. évi pénzügyi beszámolónkat a 
közgyűlés formálisan nem hagyta jóvá. (a 2014 évi jóváhagyás megtörtént) 
Most tíz példányban körözi a 2012, 2013, 2014 és a jelenleg esedékes 2015 évi 
pénzügyi beszámoló összefűzött lapjait tanulmányozás végett azzal, hogy 
beszámolója végén kérni fogja azokról a szavazást. Megemlítette, hogy az 
apróbb költségeket (postaköltség, stb.) soha nem számolt fel. Felhívta továbbá a 
figyelmet, hogy a jelen pénzügyi beszámolók megtalálhatók az 
Egyesület alsobelatelep.info honlapján is. 

Az elnök ezután részletesen ismertette az egyesületnek 2015 októberében az 
Önkormányzathoz írt levelét, amelyben közvetítettük a a közgyűlésen a tagság 
részéről felvetett kéréseket, kívánságokat, javaslatokat. Levelünkre választ, 
valamint ígéreteket kaptunk, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a legtöbbjük 
teljesült is. Az elnök felsorolta a megvalósult dolgokat (utak, útszakaszok 
aszfaltozása, a közvilágítás felújítása, új strandlejárók, kutyafürdetők létesítése, 
helyi kisbolt) Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb és évek óta húzódó 
kívánságunk, a Huszka utcai strand nagy részét benövő nád kivágása megtörtént, 
bár a területet el kellett keríteni, mert a bennmaradó torzsák veszélyesek. Ezek 
eltávolítására keresik a módot. Ígéret van a Wesselényi utca és Batthyányi 
utcákon végigfutó, már számos alkalommal eltörött vízvezetékcső felújítására is. 



Az elnök véleménye szerint a telep tisztasága, rendezettsége megfelelő, a 
strandok állapota dicséretes, így különösebb elégedetlenségre nem lehet okunk. 
Az általunk kezelt kabinok állapota erősen leromlott, ezek legszükségesebb 
felújítására kért százezer forintot, amelyet közgyűlés meg is szavazott. 

Az elnök kiemelte Szalay László titkár tevékenységét, aki rendszeresen látogatja 
az Önkormányzat képviselő testületi üléseit, élénk figyelemmel követi az ottani 
határozatokat, és képviseli az érdekeinket. Ő szervezte meg az idén tavasszal a 
találkozásunkat a Polgármester úrral, és ezért a megvalósult fejlesztések részben 
az ő érdeme is. 
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Az elnök ezután 2012. és 2013. évi pénzügyi beszámolók utólagos, és a 
legutóbbi, 2015. évi költségvetés jóváhagyására kérte fel a Közgyűlést. A 
Közgyűlés mindhárom előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megszavazta. 

Az elnök ezek után a megjelenteknek adta át a szót, hozzászólás céljából. 

név nélkül: jelzi, hogy a templom körüli utcaszakaszt is rendbe kellene tenni 

Jáky Miklós elnök: a téma 16 éve minden évben felmerül, és azt jelezzük. Nem 
értjük, hogy miért nem történik semmi 

Farkas Gábor alpolgármester: üdvözölte a megjelenteket, örömmel jelezte, 
hogy a tavalyi témák közül több megoldódott, a templom körüli útszakasz 
rendbetételének a szükségességét továbbítják a városfejlesztési bizottság felé 
döntésre, nagy valószínűség szerint el fog készülni. 

Elkészült a közvilágítás, a strandok vállalkozásba ki lettek adva, sok pozitív 
visszajelzés érkezett. Az Önkormányzat pályázatot adott be, mely szerint a 
Kossuth téren létesülne egy szabadtéri fitnesz park. A város éves szinten 50-60 
milliót tud az utakra fordítani, kutyás strand létesült, ez Fonyódnak sikerült 
legjobban. 

Név nélkül: elmondta, hogy elkészült a Széchenyi utca burkolata, érdeklődött, 
hogy mennyi Fonyód és Alsóbélatelep lakossága. 

Válasz: Fonyód lakossága kb. 5000 fő, Alsóbélatelepen 191 fő lakik (2000.-es 
adat) 

Név nélkül: miért kell a fákat brutálisan megcsonkítani? 



Jáky Miklós elnök: nem az Önkormányzat, hanem az E-ON csonkítja a fákat, 
nem csak a szükséges mértékig, a II. számú strand bejáratánál lévő volt nyárfát 
néhány kis ág levágása helyett olyan brutálisan megcsonkították, hogy az 
kiszáradt 

Arató László: végre jó a közvilágítás a Batthyányi utcában, dicsérte a II. számú 
strand tisztán és karbantartásáért, elmondta, hogy végre a Széchenyi utca 
megkapta a burkolatot, jó lenne, ha a csatlakozó szakasz is megkapná a 
felújítást, felhívta a figyelmet arra, hogy már kisebb vihar esetén a telep 
mellékutcáiban elmegy a közvilágítás 

Murányiné Lieber Klára: rendben vannak a terek, a strandok, a Bonyhádi 
tábor esténként rendkívül hangos, hiába járnak az utcában lakók, csendet kérni, 
nem történik semmi, valamit kellene tenni, köszönte a rendet és a tisztaságot. 

Dr. Sztanó Pál: a Magyar Bálint utca 24. ingatlan előtt a fekvő rendőr rendkívül 
magas, sok kocsi felakad rajta, a rokkantkocsi nem is tud átmenni, más utcákban 
ilyen nincsen, itt is csökkenteni kellene a magasságát. 
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Murányi László: a Bonyhádi tábornak saját lejárója van, a táborvezetőknek rá 
kéne venni a táborozó gyerekeket arra, hogy a tábor saját lejáróját használják, 
mert így zavarják a strandolókat, dicsérte a strand rendben tartását 

Dr. Szamos Jenő: az I. számú strandon igen sok az eldobált csikk, a vízmű 
gépház melletti faház telep rendkívül elhanyagolt, a vízmű mögötti fás terület 
szintén elhanyagolt, azt többen illemhelynek használják, az állomási strand 
bokros részét illegális kempingként használják, a kistemplom előtti terület 
szintén elhanyagolt, javasolja, hogy az Önkormányzat és a Fürdőegyesület 
tegyen egy alapot, ahol önkéntesek a közterületeket rendben tartanák, ő 
jelentkezne elsőként 

Jáky Miklós elnök: a strandok tiszták és rendesek, a csikkel teli állapot 
valószínűen még a takarítás előtti állapotban volt, ha valami piszkos és 
rendetlen, mi is felelősek vagyunk, a magáningatlanok előtti területet az ingatlan 
tulajdonosának kell rendben tartani, a telep tisztasága és rendezettsége messze 
az országos átlag felett van. 

Kórizsné Radnai Judit: a Magyar Bálint utcában a kistemplomnál van egy 
diófa, amelynek az ágai szél esetén rövidzárlatot okoznak, az E-ON csak négy 
óra múltán tudta a hibát elhárítani, örül, hogy sok szép változás van 



Jáky Miklós elnök: az ingatlan előtti növényzetet az ingatlan tulajdonosának 
kell rendben tartania. 

Kórizsné Radnai Judit: vitatja az elnök álláspontját, fákat magánszemély nem 
tud karbantartani. 

Murányi László: a kerékpár úton az ágak erősen belógnak, amik veszélyesek, 
megpróbálta kitisztítani, egy lakó, durva vitába keveredett vele. Jó lenne a 
belógó növényeket karban tartani. A kerékpárosok nem csengetnek, ez 
veszélyes. 

Jáky Miklós elnök: valamikor a kerékpárok kötelező tartozéka volt a csengő. 

Közbeszólás: ma is az. 

Tóth László: kérdezi, van-e Fonyódon közterület felügyelő, mi az elérhetősége, 
szemeteléssel kapcsolatban volt-e intézkedés, a vasútfelújítás milyen stádiumban 
van, a hegy alatt milyen promenád lesz? 

Farkas Gábor alpolgármester: Volt egyeztetés, ahol részt vett a terület 
országgyűlési képviselője, gyér volt a részvétel, Szántódról indul a munka, 
párhuzamosan újítják fel a Fonyód-Kaposvár vonalat is, hogy 
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Mikor érnek ide, pontosan még nem lehet tudni, a vasút Bélatelep vmh.-től 
Fonyódig hullámtörő védelem épül, amelyen gyalogos sétány is lesz, kialakított 
horgászhelyekkel. 

Fonyódon van közterület felügyelő, Hugyecz Balázs, telefonja 20-378-80-79, és 
Hugyeczné Erdős Zsófia, e-mail címük: hugyecz.balazs@fonyod.hu, 
telefonhívás esetén az Önkormányzat is adhat eligaztást az elérhetőségükkel 
kapcsolatban. 

Jáky Miklós elnök: elmondta, hogy a lakossági fórum nagyon korán van június 
hónapban, javasolja, hogy későbbi időpontban tartsák, amikor már a nyaralók 
zöme itt van. 

Név nélkül: nem lehetne-e interneten leadni a fórumok időpontját 

Jáky Miklós elnök: Fonyód városnak is van honlapja, ott meg lehet nézni, de az 
egyesületi honlap is beindul, oda is fel fog kerülni. 

Szalay László titkár: megköszönte a telepen a fejlesztéseket, a közterületi 
világítás kiegészítését, a felállított két köztéri szobrot. A II.-es strand lejárójával 



kapcsolatban az a gond, hogy a strand besorolása FÜRDŐHELY. Kérdezte, 
hogy hol akadt el a strand STRANDDÁ nyilvánítása. Alsóbélatelep sajnos a 
virágosításból kimaradt, 15-20 éve nagyon szép virágos volt mind a Kossuth tér, 
mind a Szent István tér, ma egyetlen szál virág nem található, miért? Kérdezte, 
hogy a strandhatároló bóják miért nem az előírt 120 cm-es vízmélységnél 
vannak elhelyezve. 

Takács Róbert VÜSZ: össze fognak hívni egy bejárást a rendőrség bevonásával 
a kérdés tisztázására. 

Pusztai Józsefné: a Huszka strand hínáros, iszapos, javasol egy lakossági 
összefogást a strand megtisztítására. A Báthori utcában a T-com mobil internet 
nem működik, kellene egy erősítő berendezés. 

Néveri András: a Báthori utcai strand idén rendkívül hínáros, tavaly jobb volt, 
javasolta, hogy a honlapot a facebookon keresztül használjuk. 

Jáky Miklós elnök: van az Egyesületnek honlapja, amelynek helyes címe: 

alsobelatelep.info 

A korábban megadott alsobelatelep-info cím hibás, ezért nem lehet kinyitni. 

Név nélkül: jövőre be kellene ruházni egy kézi hangos beszélőt. 

Török Zsuzsanna: javasolta, hogy a vasúti átjáróknál létesüljön zebra, a 
Kossuth téri fitnesz parkkal kapcsolatban a sétányt ki kellene rakni térkővel 
(közbeszólás: nem lehet) 

a Balassi Bálint utcában fekvő rendőrök kellenének, ugyancsak a Balassi Bálint 
utca berek felőli oldalán lévő árkot ki kellene tisztíttatni, de ez nem a lakók 
kötelessége, mert az utca túlsó oldalán van, de szerszámok hiányában nem is 
tudnák megcsinálni. 
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Szalay László titkár: a gyalogátkelők tervei a Somogy megyei Közúti 
Hatóságnál rendelkezésre állnak, bár a tervek már lejártak, azokat aktualizálni 
kell. A zebrák létesítése ügyében a Közúti Hatóságot kell megkeresni. 

Bathó László: nemcsak a Balassi utcában rohannak az autók, hanem a 
Wesselényi utcában is, mert ott sincs fekvő rendőr. Elterjedt egy hír, hogy a 
telep egy részét lakóövezetté nyilvánították, kérdezte, igaz-e ez? Közbeszólás: 
nem! Dicsérte az új közvilágítást. A nádasok okozzák az első számú problémát, 
néhány év, és a strandok eltűnnek, ezért a vendégek is eltűnnek, mi pedig 



nézhetünk, hogy mennyit is ér az ingatlanunk. Kérte, hogy jövőre tájékoztatást 
kapjunk, hogy lesz-e ebből valami valaha is? A Báthory utcában megfelelő 
helyre zsákutca KRESZ tábla kellene, ezt már tíz-tizenöt éve kérjük éve kérjük. 

Tóth László ügyvéd: javasolta, hozzon a Közgyűlés határozatot, hogy 
hivatalosan kérje fel az Önkormányzatot és az illetékes szerveket, hogy 
jelöljenek ki gyalogátkelő helyeket. Ugyanez vonatkozna a nád és 
hínármentesítésre is. Ha ezt hivatalosan kérjük, az Önkormányzatnak lépni kell. 

Jáky Miklós elnök: 25 éve alakult az Egyesület, a nádbenövés ezen idő alatt 
állandó probléma, minden közgyűlésen felvetődik, minden alkalommal 
továbbítjuk az Önkormányzat felé, nem kell határozatot hozni, mi jogkör nélküli 
civil szervezet vagyunk, mi csak kérhetünk. A közgyűlésen elhangzott 
problémákat minden évben levélben megküldjük az Önkormányzatnak. A zebra 
létesítése nem önkormányzati feladat. Abszolút rend sosem lesz, de ezen 
problémákkal együtt lehet élni, még ha a bóják nem is 120 cm.-en vannak 
elhelyezve. Azt mondta, hogy soha nagyobb problémánk ne legyen, de 
természetesen azon vagyunk, hogy ezeket is kijavítsuk, kijavíttassuk. 

Név nélkül: Fonyód város épül-szépül, de Bélatelepre is kellene pénzt 
biztosítani. Két tér van, amit rendbe kellene hozni, a Kossuth tér és a Szt. István 
tér, úgy néz ki, hogy Fonyód már nem tudja hová tenni a pénzt, miért nem 
lehetünk mi is olyan szépek, mint Fonyód, az Alsóbélatelepről befolyt adót 
miért nem lehet Alsóbélatelepre fordítani? 

Jáky Miklós elnök: Fonyód városnak van az interneten honlapja, oda föl van 
téve a város költségvetése. Tudomása szerint a város költségvetésében az 
befolyó adók nem meghatározó mértékűek, a mi általunk befizetett adót 
nagyjából vissza is kapjuk. Várható, hogy a város központja elkészült, valamint 
az állam a város adósságának jó részét átvállalta, több pénz fog Alsóbélatelepre 
is költődni. 

Név nélkül: nem biztos, hogy a II. sz. strandon a lejáró lépcsőkön alkalmazott 
műfüvet ma engedélyeznék, szeretné, ha a II. strandon is szép és jó lejárók 
lennének 

Jáky Miklós elnök: tavaly az I. sz. strandon kicserélték a lejárókat, szerinte 
jövőre a II. strandon is kicserélik (közbeszólás: ha a fürdőhelyet STRANDDÁ 
nyilvánítják) 

Átadta a szót Dr. Czoma Lászlónak, a keszthelyi Helikon nyugalmazott 
igazgatójának 
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Czoma László: felhívta a figyelmet Dr. Balázs Judit nyaralótársunk könyvére, 
amelynek címe: Mindenki egyformán különböző 

Dr. Balázs Judit: néhány szót szólt a könyv keletkezéséről, a címválasztásról, 
majd mesélt az egyiptomi professzorkodásáról, és az egyiptomi nők helyzetéről. 

Jáky Miklós elnök: befejezettnek nyilvánította a közgyűlést, mindenkinek 
megköszönte a részvételt. 

A  jegyzőkönyvet összeállította:                                      Szalay László titkár 

                                                                                                       s.k. 


