
JEGYZŐKÖNYV 

2015. év 

Készült: az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület 2015. augusztus 8-án a 
KERT sörözőben tartott közgyűléséről. 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerintiek 

 

Jáky Miklós, elnök üdvözli a megjelenteket, közli, hogy Hídvégi 
polgármester úr személyesen nem tudott eljönni, de Farkas Gábor 
alpolgármester és Gyurina Mária képviselőasszony révén képviselteti 
magát. Egészségi állapota miatt ezúttal Basa István a Balatoni 
Fürdőegyesületek Szövetségének az elnöke sincs jelen. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy nincsen helyiségünk, ezért tartjuk a közgyűlésünket 
vendéglőben, ahol viszont fogyasztani kell, de a számlát az Egyesület az 
eddigiekhez hasonlóan teljes egészében fedezi. Az elnök elmondja, 
hogy a különböző adminisztratív teendőkkel kapcsolatban sok 
problémája adódott. A NAV jelentés viszonylag egyszerű, a KSH 
jelentéssel, annak kötelezően elektronikus formája miatt számos 
nehézsége támadt. Megdöbbenést keltett számára, mert csak most 
értesült róla, hogy létezik egy 2011-s törvény, amelynek értelmében 
évente minden lényeges dokumentumot (elnökségi, közgyűlési 
jegyzőkönyvek, tagnyilvántartás, pénzügyi beszámoló, éves tevékenység 
stb.) el kell juttatni az Országos Bíróságnak, és ennek visszamenőleges 
pótlását követelik tőlünk. Megjegyzi, hogy kevesebb visszaélés lenne, ha 
a bankokat és a bróker cégeket ugyanígy ellenőriznék, mint egy kis, 
gazdasági tevékenységet nem folytató, csak érdekképviselettel és 
hagyományőrzéssel foglalkozó egyesületet. Az elnök ezután részletesen 
ismerteti a bíróságnak beküldött, 2014-re vonatkozó adatokat, ezzel 
kapcsolatban pontosan kifejti az Egyesület pénzügyi helyzetét, a 
bevételeket és a kiadásokat, majd szavazásra teszi fel a kérdést. A 
jelenlévők a jelentést kézfeltartással egyhangúlag megszavazzák. A 
következőkben az elnök vázolja az Egyesületnek az elmúlt évben 
kifejtett tevékenységét. Szalay László titkár rendszeresen látogatta az 
Önkormányzat testületi üléseit, tájékozódott a minket érintő 
döntésekben, és határozottan képviselte az érdekeinket. Ez év tavaszán 
az előző évekhez hasonlóan eljuttattuk a Polgármesteri Hivatalba a 
tagság által a legutóbbi közgyűlésen felvetett kéréseket és javaslatokat. 
Bejelenti, hogy az Egyesület honlapot fog indítani. 

Ezután átadja a szót a jelenlévő tagságnak. 



 

Kozma Pörszi Zsuzsanna: Elismeri Fenyves és Fonyód fejlődését, de 
elégedetlen Bélatelep fejlesztésével, politikai döntést lát mögötte. 

Két főtémát említ, a szolgáltatások leépülését és a 2.sz (Strand utcai) 
strand státuszát és állapotát. A telepen a kereskedelmi ellátottság nem 
elégséges. Még az alapvető élelmiszereket sem lehet beszerezni. A 2. 
számú strand besorolása pontosan nem strand, hanem fürdőhely, melye 
évekkel ezelőtt két mobil WC is volt, ma már csak egy van, az is be van 
zárva. A kutyafürdetés is rendszeresen visszatérő probléma. 

Szalay László titkár: megköszöni a megválasztását. Kiegészíti az Elnök 
úr beszámolóját. néhány folyamatban lévő ügyben. 
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A tavaszi közmeghallgatáson Polgármester úr bejelentette, hogy az idén 
szeptemberben a Széchenyi utca burkolatát elkészítik. Ezzel 
kapcsolatban érthetetlennek tartja, hogy miért nem az Egyesület által 
korábban megkért sorrendet követik, amely szerint első helyen a Szent 
István tér rendbetétele állt. Tavasszal a világítótestekkel kapcsolatos 
felmérést végeztem , az Önkormányzat részéről Kovács Péter úr vett 
részt. Megállapítottuk, hogy 26 vil. test hiányzik. Két kritikus hely van, a 
Batthyányi utca, és a Wesselényi utca Kossuth tértől Fonyód felé eső 
szakasza. Ígéretet kaptunk arra, hogy a Fonyód területén felszabaduló 
vil. testek itt lesznek elhelyezve. A Batthyányi utca és Wesselényi utca 
északi részén haladó nagynyomású vízvezeték sorozatosan eltörik. Azt 
az ígéretet kaptuk, hogy az idén szeptemberben megkezdődik a 
felújítása, reméljük így is lesz. Megkezdtük a kabinok zárcseréjét. A 
strandhatároló bóják elhelyezése nem a 78. számú kormányrendelet 
szerinti 120 cm. vízmélységnél történik, miért szabotálja a VÜSZ a bóják 
rendelet szerinti elhelyezését, mikor lesz ezen a téren is rend? 

Boda Zoltán: bejelenti, hogy az Egyesület honlapja elkészül, 
címe: alsobelatelep.info. 

A tartalmakat moderálni kell, a nem megfelelő hozzászólások törlésre 
kerülnek. Korábbi anyagok már feltöltésre kerültek. Tavaly azt ígérte a 
Polgármester úr, hogy a Templom körüli utak 2015 évben rendbetételre 
kerülnek, sajnos nem történt meg. Nem fogadja el, hogy csak a 
felszabaduló néhány lámpatest kerül felszerelésre, ha 25 db. hiányzik, 
akkor 25-öt kell pótolni. 



Reisz Ádámné: el kell érni, hogy a Strand utcai 2-es számú strand 
visszakapja a „strand” minősítést, mert a strandot használók attól 
félnek, hogy a strandot más funkcióra akarják átállítani, vagy más célra 
átjátszani, ugyanis a legjobb adottságú parti szakasz.. Szükségesnek 
tartja a Strand utcai veszélyes vasúti átkelő rendbetételét. Kifogásolja, 
hogy a villamos hibákat miért az Önkormányzaton keresztül kell 
bejelenteni, miért nem lehet azt közvetlenül az E-ON felé megtenni, 
hiszen van olyan időszak, amikor az Önkormányzat szünetet tart, akkor 
még a telefont sem veszik fel, ezért bejelentést sem tudnak fogadni. A 
közellátást meg kell oldani, a LIDL üzletét pl. a kempingnél lett volna 
célszerű elhelyezni. 

Czoma László: üdvözli a honlapot, hiszen ennek birtokában nem 
postagalambbal kell a tagsággal tartani a kapcsolatot. Megemlíti, hogy 
Aligánál, Világosnál a partfalat rendbe rakták, nálunk is szükséges lenne, 
erre EU-s támogatást lehetne kérni, mert félő, hogy rövidesen a templom 
nem a hegyen, hanem a hegy lábánál lesz, s akkor bemenni sem lehet. 
A „Bányász üdülő” területén épülnek az új nyaralók, ezen a területen a 
járművek száguldoznak, a 30 km-es táblák nem hatékonyak, szükséges 
lenne több fekvő rendőr kialakítása. Kéri Jáky Miklós elnököt, hogy 
maradjon még 15 évig elnök. 

Vörös Lászlóné: szükség lenne a helyi kereskedelem megoldására, 
mert sokan vannak, akik már kocsit nem vezetnek, és már kerékpározni 
sem tudnak. 

Bikfalvi Anna: rossz a közellátás, így nem tudja elvállalni a kis unokáját. 
A 2-es strandon a lejáró nem volt jól elhelyezve, az balesetveszélyes 
volt, a padokat nem festették át. Az 1-es számú strandon a WC és a 
kabinok vakolata potyog, meg kellene javítani. 
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Jáky Miklós elnök: a kutyafürdetés régen problémát okoz., megoldás 
kellene akár törvényi úton is.( közbeszólás: egyáltalán nem lehet kutyát 
fürdetni! ) 

Farkas Gábor alpolgármester: a balatoni strandokon kutyát fürdetni 
nem szabad (közbeszólás: csak a strandokon? –mert akkor ez egy 
újabb indok arra, hogy a 2. sz. strandot „stranddá”minősíttessék) A 2 
sz. Strand utcai strand „stranddá” minősítését a képviselő testület meg 
fogja tárgyalni. Előadja, hogy a pályázati pénzek ősztől kerülnek kiírásra. 
A Strand utcai vasúti átjáró a vasút-rekonstrukció során lesz felújítva, 
nem lenne értelme azért felújítani, hogy utána a MÁV elbontsa és újra 



felújítsa. (Közbeszólás: nem az átjáróval, hanem a hozzávezető 
útszakasszal van baj). A partfal miatti félpályás útlezárással 
kapcsolatban elmondja, hogy a katasztrófavédelem teljes útlezárást 
akart megvalósítani, de a Polgármester úrnak sikerült elérnie, hogy csak 
félpályás legyen az útlezárás. Ismerteti a partfal biztonságossá tételének 
elképzeléseit, előreláthatóan a fákat ki kell vágni, a felületet hálóval 
borítani, majd a felületet bokrosítani tervezik. Megjegyzi, hogy a 
szakemberek között is vita van, hogy a felületet bokrosítani vagy fásítani 
célszerűbb. A közszolgáltatással kapcsolatban elmondja, hogy az 
Önkormányzatnak ráhatása nincs, nem kötelezhet senkit bolt 
üzemeltetésére. Abban tud az Önkormányzat segíteni, hogyha valaki 
boltot akar nyitni, akkor kedvezményesen biztosít neki üzlethelyiséget. A 
közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő testület 
megszavazta, hogy a város teljes területén az összes lámpatest 
lecserélésre kerüljön, ennek keretében a hiányzó lámpatesteket is 
pótolják. Az idén 50 millió forintot fordítanak kátyúzásra, Fonyódliget 
még rosszabb helyzetben van, mint Bélatelep, a VÜSZ kátyúzó 
adaptereket vásárolt a kistraktorokhoz, problémája, hogy vagy füvet nyír, 
vagy kátyúz. Elfogadta a Képviselő testület, hogy új gépjármű kerüljön 
beszerzésre, mert a meglévők már öregek, igen gyakran kell javítani 
őket. Jövőre a géppark megújul. Köszöni a problémák felvetését, kéri, 
hogy Szalay úron keresztül továbbra is biztosított legyen a 
kapcsolattartás. 

Jáky Miklós elnök: megköszöni az alpolgármester úr tájékoztatását. 

Boda Zoltán: a tavalyi ígéret szerint a kápolna körüli út rendbetétele 
tervezve volt, ez az idén elmaradt, a Széchenyi utca védelmében 
javasolja, hogy ne a fehér zúzott kővel terítsék le az utat, hanem 
bazaltzúzalékkal, az nem porzik, így nem terítené be a házakat a por. Az 
Önkormányzat adott esetben ne várjon a pályázati pénzekre, hanem 
fejlesszen a saját keretéből is. A 2-es strand átminősítése is megoldható 
lenne saját erőforrásból. 

Jáky Miklós elnök: ismételten felhívja a figyelmet az egyesület 
honlapjára, javasolja, hogy azon keresztül történjen a téli időszakban a 
kapcsolattartás. 

Török Zsuzsa: kérdezi, hogy a Strand utcánál lehetne-e gyalogátkelőt 
(zebrát) csináltatni, nem lenne túl nagy költség. A Magyar Bálint utcában 
a csatornák tisztítása az Önkormányzat feladata lenne, a berek felől 
nagyon sok szúrós giz-gaz növekszik be, amit önerőből nem lehet 
eltávolítani, kutyagumi gyűjtő pontok kellenének, egy ittas ember 



nagyobb piszkot okoz, mint a kutya, de ha a kutya piszkít, azt a gazdinak 
el kell takarítania. 

Fehér Tamás: egyetért azzal, hogy a strandra nem való kutya, ki kellene 
jelölni egy kutyafürdető helyet. 
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Murányiné: felhívja a figyelmet a kulturált kutyatartásra, de szerinte 
sokkal nagyobb problémát okoznak az éjszaka randalírozó csoportok, 
kéri, hogy az Önkormányzat hívja fel az üdülők figyelmét a vendégeik 
kulturált viselkedésére. 

Szalay László: elmondja, hogy kb. öt évvel ezelőtt Hidvégi polgármester 
úr ígéretet tett arra, hogy kutyafürdetőt létesítenek a kemping strand 
Fenyves felőli végénél, kb. két éve pedig közölte, hogy nem lesz 
kutyafürdető. Javasolja, hogy a kutyafürdetőt mégis hozzák létre. 

Morandini Pál, a Magyar Madártani Egyesület budapesti titkára: 
megköszöni azok segítségét, akik megengedték, hogy a kertjükbe 
mesterséges madárodút telepítsenek. Felhívja a figyelmet, hogy a 
Báthori utca zsákutca, ezért ki kellene tenni a KRESZ szerinti zsákutca 
táblát 

Kozma Zsuzsa: a 2-es számú strandon nem tartották be a törvényes 
építési előírásokat a partsávval kapcsolatban. Ha valaki 
törvényellenesen épített, azt le kell bontatni, azt az ügyintézőt, aki 
esetleges törvényellenesen kiadott építési engedély t, felelősségre kell 
vonni. Levegőben van a gyanú, hogy a 2-es strand minősítésével 
kapcsolatban esetleg a terület eladásra kerülhet, és így a strand 
megszűnhet. Kifogásolja, hogy a Fonyódra betelepített multik közül 
legalább egy miért nem Bélatelepre került, meg lett volna a lehetőség a 
kemping melletti üres üzlethelyiségbe, kérdezi, miért nincs mozgó bolt? 

Volli Zoltán: köszönetet mond a felújított játszóterekért, de kifogásolja, 
hogy a homokozók a réginél sokkal kisebbek lettek, vissza kellene 
állítani a régi méretű homokozót. Tavaly a Polgármester úr letette a nagy 
esküt, hogy idén beállítanak két mozgó boltot, egyet Fonyódligeten, 
egyet Bélatelepen, kérdezi, miért maradt el. 

Farkas Gábor alpolgármester: a mozgó boltokról a Polgármester úr tud 
felvilágosítást adni, a homokozókkal kapcsolatban elmondja, hogy azok 
szabvány szerintiek. A 2-es stranddal kapcsolatban a felvetést továbbítja 
az Önkormányzat felé. 



Jáky Miklós elnök: civil egyesület vagyunk, hatáskör nélkül. Annyi 
tehetünk, hogy a felvetett problémákat továbbítjuk az Önkormányzat felé, 
ha esetleg nem történik intézkedés, ne bennünket szidjanak, most már 
lesz honlapunk, amit az egész világon el lehet olvasni, kérjük, hogy a 
véleményüket, javaslataikat ott is tegyék meg. Köszöni szépen a 
megjelenést mind az alpolgármester úrnak, mind a jelenlévőknek, s 
további jó nyaralást kíván mindenkinek. 

Szalay László, jegyzőkönyv-vezető 

 


