
Tisztelt Közmeghallgatás! 

Sajnálatos módon az elmúlt kolbász fesztiválon annyira megerőltettem magam, hogy 
lakáson belül is alig tudok közlekedni, így a Közmeghallgatásra sem tudok elmenni, 
ezért észrevételeimet ezúton teszem meg. 

1. Ezúton is köszönjük Kristófné Marikának, hogy a Báthori strandon az új öltöző 
elhelyezését a kérésünknek megfelelően módosította. 

2. Az előzetes tájékoztatások szerint a Báthori utcai vasúti gépkocsi átjáró miatt a 
strand területéből néhány négyzetméter területet leválasztanak. Bár nem örülünk 
neki, de kifogást nem emelünk. 

A leválasztás során a meglévő kerítést is át fogják helyezni. 

További, ehhez kapcsolódó terv, hogy a strand és Bacsák villa közötti kerítés mellett 
kaput nyitnak, hogy a csónak, kishajó ki-beszállításánál a friss füvezést és járdát 
elkerüljék a hajószállító eszközök. 

Kristófné Marika szerint ezt akkor teszik meg, amikor az átjáró elkészült, hogy ahhoz 
igazítható legyen az új kapu. 

Ezzel szemben javasoljuk, hogy a kerítést ideiglenes jelleggel minél előbb nyissák 
meg, hogy a kora tavaszi csónakszállítások ne tegyék tönkre az új füvezést és a 
gyalogjárdát. A kerítéshez így is, úgy is hozzá kell nyúlni! 

3. 2020. február 09-én a Báthori strand területének kb. egy harmada víz alatt volt. A 
strand vízelvezetése nem megoldott, ezt meg kell oldani! 

4. Még a néhai Kovács Péter idején megnéztem a Wekerle utca – Kossuth tér 
csomópont rendezési tervét. 

A terv véleményem szerint rendkívül silány minőségű, azt nem szabad(na) 
megvalósítani! 

Véleményünk szerint elégséges lenne a közlekedési felületek újra aszfaltozása, az 
eltűnt KRESZ táblák pótlása, az útbaigazító táblák felülvizsgálata, és megfelelő 
cseréje, valamint az eltávolított fák pótlása. 

Rendkívül ronda a két villogó tetején lévő feleslegesen az égig érő csőtoldat, rá 
kellene venni a MÁV-ot, hogy azokat mivel semmi funkciójuk nincs- a háromszögletű 
világító doboz felett vágják le. (tudom, hogy a MÁV-nál rendkívül nehéz bármit is 
elérni!) 

5. A legutolsó Képviselőtestületi ülésen hozzászólásomban üdvözöltem az új 
Testületet, elmondtam, hogy az Önkormányzat és az Egyesületünk kapcsolata jó, de 
sajnos az ezzel kapcsolatos lényegi megállapításom lemaradt (nyilván az én 
hibámból) 



Az Egyesületünk és az Önkormányzat közötti kommunikáció eléggé egyirányú. A 
testületi üléseken mindig szót kapok, ha kérek, mindig tisztelettel meghallgatnak, 
más kérdés, hogy az ott elhangzottak mennyire válnak hatékonnyá? Sajnos, az 
Önkormányzat felénk nem nyitott, bizonyos, Alsóbélatelepet érintő kérdésekben nem 

keresnek bennünket, pedig sok esetben szeretnénk ELŐZETESEN véleményt 
nyilvánítani. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül) a strandfejlesztések tervezése, a már 
említett Kossuth tér – Wekerle utcai csomópont átalakítása, a tavaszi terület és 
strandbejárások, a Wesselényi utcai fakivágások kijelölése, stb. 

Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az Alsóbélatelepet érintő folyamatokba az 
eddigieknél sokkal jobban vonjanak be bennünket, legyen a kommunikáció kétirányú! 

6. Horgászok panasza. 

Az utóbbi időkben szándékosan vagy véletlenül, a közlekedésben csupa 
horgászellenes intézkedés történt, a horgászok úgy érzik, egyre inkább el lettek 
zárva a vízpart szabad megközelítésétől. 

Személygépkocsival alig van közvetlenül megközelíthető vízpart, a Balatonfenyves – 
Fonyód, hajóállomás közötti szakaszon csak a Huszka strandnál és a Spiccnél 
(Bacsák villa-VIZMŰ gépház közötti terület) közelíthető meg a part gépkocsival, 
Sajnos, a Spiccről is ki akarják tiltatni a gépkocsikat, pedig elég lenne egy 
forgalomkorlátozó intézkedés. Ezzel kapcsolatban javasoltam egy bejárást Kristófné 
Marikával és a Polgármester úrral, vagy megbízottjával. Reichert Szabinát kértem 
meg, hogy szervezze meg a bejárást, de mivel ő családi okok miatt már nem tudott 
intézkedni, a bejárás és egyeztetés elmaradt. 

A másik elzárt terület a Strand utcai strand (és a tőle jobbra-balra lévő partszakasz), 
ahol tavasszal igen kiváló fogási lehetőségek vannak, de ismét csak 
megközelíthetetlen a terület, a Bacsák utca utolsó helyen lévő ingatlan tulajdonosa 
elérte (az utca újraaszfaltoztatásán túl), hogy a gépkocsik ne parkolhassanak a 
Bacsák utcában, az Álmos és Előd utcákban parkolási lehetőség nincs. A part és a 
lehetséges parkoló hely közötti távolság majdnem fél kilométer! 

Javasoljuk ezért, hogy a Strand utcai strand széles bejáróját salakozással, vagy 
zúzalék kőszórással tegyék alkalmassá személygépkocsik bejárására, a bejáró 
ingatlan és strand területe határában alakítsanak ki egy kb. 12-16 állásos, szintén 
salakos vagy kőszórásos parkolót. 

Mindezek azért lennének fontosak, mert a mai horgászfelszerelések akkora 
mennyiségűek, hogy egy etapban nem lehet a kocsitól a horgászhelyig a cuccot 
elvinni, legalább két forduló kell. Amíg az első forduló darabjait a horgászhelyen 
hagyom, s visszamegyek a többiért, a mai eldurvult világban könnyen megeshet, 
hogy mire visszaérek, a lerakott cuccomat ellopták, ezért lenne szükség a part 
könnyebb megközelítése. 

Ha mindezt megkaphatjuk, azt nagyon 
megköszönjük! 



6. Utolsóként a nyári förtelmes történtekről. 

Le kell szögeznünk, hogy Alsóbélatelep egy nyugodt, üdülő (de nem csürhülő), 
pihenő városrész akar maradni, nem kérünk semmiféle, zenének nevezett 
csörömpölésből. 

Az elmúlt nyár elején a kemping területén a megengedettnél lényegesen nagyobb, 
magánmérések szerint 80-82 dB hangerővel (emlékeztetőül: a megengedett hangerő 
éjjel 55 dB) üvöltő rendezvény volt, először 20 a továbbiakban 52 órán át 
egyfolytában, hogy még másnap délelőtt se lehessen aludni/pihenni. Hiába próbálták 
többen a rendőrséget hívni segítségül, azt válaszolták, hogy a rendezvény előre be 
volt jelentve, így tehát szabályos és megengedett. Ugyanezt válaszolta a személyes 
hívásomra a 112 telefonszámú segélykérő állomás is, miközben egyeztetett a 
fonyódi rendőrséggel is . 

Kérdezzük: 

Ez esetben a rendőrség őrizte a rendet? 

Kérdezzük továbbá: 

Egy előre bejelentett, engedélyezett rendezvény hangereje az előzetes engedélyen 
szereplő hangerőt jelentősen meghaladja, ami nyilvánvaló törvénytelenség 

HOVÁ FORDULHATUNK AZONNALI SEGÍTSÉGÉRT? 

A mi szomorú tapasztalatunk szerint: 

SEHOVÁ! 

A mi ilyen jellegű problémáinkkal senki nem foglalkozik, az Önkormányzat fütyül 
ránk, a rendőrség homokba dugja a fejét, egyéb szervek nem vesznek komolyan. 

Megismételjük a korábban legalább öt alkalommal előterjesztett követelésünket: 

Meg kell alkotni Fonyód város 
zajrendeletét! 

A közelmúltban testületi ülésen elővezettem többek kérését, a tűzgyújtási tilalommal 
kapcsolatban. Polgármester úr válaszából kiderült, hogy a Képviselő testületnek joga 
van az országos rendeletnél szigorúbb rendelkezést hozni, ami nyilvánvalóan nem 
csak a tűzgyújtásra, hanem a zajrendeletre is 

vonatkozik, elvi törvényi akadálya tehát a szigorúbb zajrendelet megalkotásának 
nincsen, csak az Önkormányzaton múlik, hogy véd-e minket, adófizetőket, vagy azon 
az állásponton van, hogy az adót úgy is be kell fizetni, tehát nem kell az adófizetők 
siránkozásaival foglalkozni. 



Várjuk döntésüket és értelemszerűen a 
segítségüket! 

 

Tisztelettel: 

Szalay László titkár 

Aklsóbélatelepi Fürdőegyesület 
 


