JEGYZŐKÖNYV
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 02-án 14,00 órakor megtartott üléséről
Az ülés helye:

a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés vezetője:

Hidvégi József polgármester

A Képviselő-testületből jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hivatalból jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Meghívottként jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hidvégi József polgármester megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket.
Hidvégi József polgármester:
Megállapítom, hogy 9 fő képviselőből 8 fő az ülésen megjelent, a testületi ülés
határozatképes.
A kiadott napirendhez képest javaslom a nyílt ülés napirendjéről levenni az
13)
Előterjesztés a Fonyód 0154/3 (Fehérbézseny) és 0181 (Bézsenyi mező) hrsz-ú
ingatlanokat érintő M7 autópályát érintő pót kisajátítási eljárás során tett vételi ajánlat
elfogadásáról
tárgyú napirendi pontot, mert nincs az adásvételre lehetőség, csak kisajátításra, így a
megkereső ügyvédi iroda visszavonta vételi ajánlatát.
Javaslom sürgősségi indítványként a nyílt ülés napirendjére felvenni az:
Előterjesztés a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
tárgyú napirendi pontot.
Mivel a napirendhez kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
módosító indítványommal együtt a napirendet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület vita nélkül, 8 igen szavazattal a napirendet az
alábbiak szerint elfogadta:

NAPIREND
1)

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati
tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt
kötelezettségekről, és megbízásokról
Előadó: Hidvégi József polgármester

2)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

3)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését megállapító
rendelet tervezetéről
Előadó: Hidvégi József polgármester
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4)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

5)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012.
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

6)

Beszámoló Fonyód Város ingatlangazdálkodási tervében meghatározott 2011. évi
feladatok végrehajtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

7)

Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények 2012. évi munkatervének, fejlesztési
tervének a jóváhagyásáról
Előadó: FOKI igazgató

8)

Beszámoló a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület munkájáról, és a múzeum
működtetéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

9)

Beszámoló a Petőfi Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Hidvégi József polgármester

10)

Előterjesztés az Utazás 2012, 35. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő
részvételről
Előadó: Hidvégi József polgármester

11)

Előterjesztés a Fonyód és Buzsák települések közötti összekötő út megépítéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

12)

Előterjesztés a Fonyód, Fő u. 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség
felújításához való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

13)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata által fenntartott fonyódi vásár és piac
üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére, engedélyének módosítására
Előadó: Hidvégi József polgármester

14)

Előterjesztés a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

évi

Kérdések, interpellációk
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ZÁRT ÜLÉS
15)

Előterjesztés átmeneti segély ügyében fellebbezés elbírálásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

16)

Előterjesztés a Fonyódi Média Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője díjazásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

17)

Előterjesztés Endrei Andreával szembeni követelésről való lemondásról
Előadó: Hidvégi József polgármester

1)
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett
önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi
helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Ismertetem a város pénzügyi helyzetét 2012. 01. 24-i állapot szerint:
Folyószámla hitel
169 M Ft,
Munkabér hitel
nincs
Kötvény kibocsátás
814 M Ft,
Kézfizető kezességvállalás
92 M Ft,
Kifizetetlen számlák
104 M Ft,
Kintlévőségek
135 M Ft,
Előző évi hátralék
135 M Ft,
Lakásépítő Kft.-nek kölcsön 409 M Ft,
Egészségügyi Kft-nek tagi kölcsön 20 M Ft,
Adószámlánkon
1,6 M Ft,
Költségvetési számlánkon
10,4 M Ft,
Egyéb számlánkon
2,5 M Ft,
Pályázati előleg számláinkon 44 M Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
A táblázatban szereplő kintlévőségekhez, illetve kifizetetlen számlákhoz annyi megjegyzésem
van, hogy a KÖZVILL Zrt-nek 43 M Ft-os tartozásunk van, amit vitatunk. Szerintünk
túlfizetésünk van, szerintük nincs. Az Egészségügyi Kft-nek több, mint 20 M Ft ügyeleti díjjal
tartozunk. A 60 napon túli 68 M Ft olyan kötelezettségek, amik nem okoznak a működésben
gondot. Jelenleg a 30 napon túl, illetve 30 napon belüli kb. 30 M Ft-tal tartozik az
önkormányzat.
December 31-ig a számláink ki vannak fizetve (energia, élelmezés). A januárt egy viszonylag
jó fizetési mérleggel kezdte az önkormányzat.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2012.(II.02.) határozata:
1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót.
Határidő: 2012. február 2.
Felelős: polgármester
2)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 228/2011.(XII.15.)
határozatával elfogadott munkaterv szerinti „Előterjesztés a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatáról” tárgyú napirend előterjesztésének határidejét módosítja.
Határidő: 2012. február 23-i Képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
2)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Az államháztartásról szóló törvény, a középtávú tervezés keretein belül előírja a stabilitási
törvény felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét határozatban kell megállapítani.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
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Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
3)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését
megállapító rendelet tervezetéről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat, és rendelet-tervezet csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat, és rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat, és rendelet-tervezet elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Az idei évi költségvetés tervezésénél 5 %-os megtakarítást szerettünk volna betervezni, de
mivel az előző évek költségvetései is takarékosak és költséghatékonyak voltak, ez képtelenség
volt. Ezért a tavalyi évi szintet voltunk kénytelenek elfogadni az idei év költségvetésének
tervezésénél. Egyes intézményeknél, ahol kompenzálni kell a béreket, ott plusz bérköltségek
jelennek meg, hogy a tavalyi szinten tudják a nettó béreket biztosítani.
Az idei költségvetésünk fő összege 1,651 M Ft, ennek jelentős részét teszi ki a városközpont
beruházása, ami a 2011. évről áthúzódik 2012-re, illetve 2013-ra. 2011-ben módosította az
önkormányzat a helyi adókról szóló rendeletét, ami következtében 15 %-os, 30 M Ft-os
többletbevétellel számolunk. A telekadó nem változott, az idegenforgalmi adó után továbbra
is 1,5 %-os állami támogatás várható. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft.nek a támogatása a bevételének (55 M Ft-tal) összegével csökkentve került meghatározásra.
A normatív hozzájárulások összege a 2011. évihez képest tovább csökken, mintegy 20 M Fttal, amely elsősorban az ellátotti létszám csökkenésével magyarázható, mivel nem módosultak
a fajlagos összegek. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás jogcímen közel 6 M Ft-tal
csökken a támogatás összege.
Az idei évre terveztük a Vigadó téri üzletsoron lévő üzletek értékesítéséből bevétellel,
melyből fejlesztést szeretnénk finanszírozni.
A tervezett kiadások között fél évig nem számoltunk jegyzői bérrel, illetve egy kollega elment
a Polgármesteri Hivatalból, és az ő munkáját szétosztottuk a jelenlegi dolgozók között, így
további egy fő létszámcsökkenéssel számolunk, tehát nem számoltunk a bérével. Próbáltunk
kalkulálni még az idei évi változásokkal is, de ezek majd még év közben várhatók.
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Egyrészt a járási átalakulások, másrészt pedig a feladatok elviteléről jelenleg nem tudunk
semmit pl. az általános iskolának az egész éves költségvetésével számoltunk, mert nem
tudjuk, hogy szeptembertől átkerül-e állami fenntartásba, vagy majd csak jövőre.
Kristóf Györgyné képviselő:
Összességében egy nagyon fegyelmezett költségvetés készült kölcsönös együttműködés elve
alapján az önkormányzat és az intézményei között figyelembe véve a 368/2011.
Kormányrendeletet, ami 2012. január 1-én lépett hatályba. Az önállóan működő intézmények
által benyújtott tervszámok felülvizsgálatra kerültek – természetesen az intézményvezetők
bevonásával -. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén jó két órán át tárgyaltuk a
költségvetés-tervezetet úgy, hogy minden egyes tételt megnéztünk, és megállapítottuk, hogy
az előirányzatok a 2011. évi teljesített adatokhoz lettek igazítva. Többletforrásokat csak
nagyon indokolt esetben tudtuk engedélyezni. Az áthúzódó szállítási számlákat figyelembe
vettük. A 2 %-os ÁFA növekvéssel is számoltunk. A béreknél a minimálbérekkel, illetve a
garantált bérminimummal, a soros előrelépésekkel is számoltak az intézményvezetők, illetve a
Pénzügyi Osztály.
Nekünk, pénzügyeseknek a költségvetés az egyik legfontosabb feladatunk, ami nagyon sok
előkészítő munkát igényel. Így, amikor elkészül, látszólag hamar túljutunk rajta, de ez nagyon
sok időt vesz igénybe. Évek óta azt tapasztalhatják az intézmények is, hogy leginkább csak a
működéshez áll rendelkezésre megfelelő forrás. Ezért azt tudjuk javasolni, hogy továbbra is
figyelni kell a pályázatokat, mert fejlesztések csak pályázatokból lesznek megvalósíthatók.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves
Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetését 87.162 ezer Ft bevétellel és kiadással
az alábbi részletezéssel fogadja el:
a 87.162 ezer Ft összes bevételből
- Saját bevétel:
28.000 ezer Ft
- Támogatás:
47.302 ezer Ft
- Támogatás értékű bevétel:
11.860 ezer Ft
a 87.162 ezer Ft összes kiadásból:
- Személyi jellegű kiadások:
- Munkaadókat terhelő járulékok:
- Dologi kiadás:
- Pénzeszköz átadás:

29.425 ezer Ft
7.177 ezer Ft
50.406 ezer Ft
154 ezer Ft

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ létszámát 17 fővel fogadja el.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ
költségvetését építse be az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 03.)
önkormányzati rendeletet megalkotta.
Az 1/2012. (II. 03.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleménye, valamint a könyvvizsgáló által
készített jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
4)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2012. (II.03.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.
A 2/2012. (II. 03.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5)
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
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Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
részére a 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célokat az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Az önkormányzati feladat-ellátási struktúra változásából adódó követelmények
teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogszabály módosítások miatt jelentkező
önkormányzati jogalkotási kötelezettségek teljesítése.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a testületi
előterjesztések szakmai előkészítése, a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos
hivatali adminisztratív feladatok ellátása, a döntések határidőben, szakszerűen
történő végrehajtása.
3. Az önkormányzat 2012. évre elfogadott munkatervében meghatározott feladatok
végrehajtása.
4. Az önkormányzat 2012. évre szóló költségvetésében meghatározottak végrehajtása a
takarékos gazdálkodás követelményének figyelembevételével.
5. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat bevételeinek
növelése, az ellenőrzések fokozásával az adózatlan adótárgyak felderítése.
6. A lakosság szociális biztonságának megőrzése céljából a rászorultsági alapon történő
szociális támogatások, azon belül is elsősorban a természetbeni juttatások
biztosítása. Az érintettek megfelelő tájékoztatása a helyi és állami szociális ellátó
rendszerrel kapcsolatban.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési,
támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, a pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése, a pályázati lehetőségek kihasználása.
8. A közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítása.
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9. A hivatali munka területén az ügyek törvényes és határidőben való intézése, a
jogszabályok változásának folyamatos, naprakész figyelemmel kisérése, az új
rendelkezések elsajátítása.
10. A lakosság, valamint a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások időben,
közérthető módon történő tájékoztatása azokról az önkormányzati döntésekről,
melyek a lakosság életkörülményeit, a vállalkozások gazdálkodási körülményeit
jelentős mértékben befolyásolják.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői
részére
a
2012.
évben
irányadó,
személyre
szóló
teljesítménykövetelményeket.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: jegyző
6)
Beszámoló Fonyód Város ingatlangazdálkodási tervében meghatározott 2011. évi
feladatok végrehajtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyód Város
Önkormányzat középtávú ingatlangazdálkodási tervében foglalt feladatok 2011. évi
végrehajtásáról szóló előterjesztést.
7)
Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények 2012. évi munkatervének,
fejlesztési tervének a jóváhagyásáról
Előadó: FOKI igazgató
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.

9

A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az intézmény a munkatervét nagyon részletesen leírta,
hogy milyen megvalósításokra lesz pénz, azt előre nem lehet tudni, mert vannak
kiszámíthatatlan részei, de összességében egy jó munkatervet készítettek.
Kristóf Györgyné képviselő:
Nagyon jó dolgok, hogy ennyi klub, szakkör működik Fonyódon. Örömmel nézem, hogy
egész héten nincs olyan nap, hogy ne lenne valamilyen rendezvény. Ezeknek a kis
közösségeknek nagy szerepük van abban, hogy összekovácsolják az abba tartozó tagokat.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Fonyódi
Kulturális Intézmények 2012. évi munka- és fejlesztési tervét.
Határidő: 2012. évre szóló munka- és fejlesztési terv szerinti határidők
Felelős: Varga István FOKI igazgató
8)
Beszámoló a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület munkájáról, és a
múzeum működtetéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Minden évben meg kell jegyeznem, és örömmel jegyzem meg, hogy köszönjük Minczinger
Katalinnak és az Egyesületnek az ott folyó munkát, egy szép kulturális műhelyt hoztak létre,
ahol nagyon sok a kiállítás, nyári programok, zenés fellépések, rendezvények. Jó döntés volt,
hogy ezt a feladatot átadtuk az Egyesületnek, hiszen 3 M Ft-ból 7-8 M Ft-os működést
oldanak meg, ami a civil szervezetek későbbi, illetve folyamatos lehetőségeit biztosítja.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy civil szervezeti formában újabb pályázati
lehetőségek lesznek plusz pénzek, támogatások lehívására. Ezt használják ki.
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A Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület LEADER-ben közel 3 M Ft-ot, NCA-ban 430
E Ft-ot, Balassi Intézettől 200 E Ft-ot, 1 %-ból 43 E Ft-ot, terembérleti díjból, belépő díjból
700 E Ft-ot szedett össze.
Azok az egyesületek, akik nem arra várnak, hogy az önkormányzat támogatásából éljenek,
ebből is látszik, mennyi plusz pénzt tudnak még szerezni.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti
Egyesületnek a 2011. évi munkájáról, a múzeum működtetéséről és a 2011. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9)

Beszámoló a Petőfi Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Az egyesület 5 év után „összeszedte magát”. A tavalyi évben elindult a kézilabda szakosztály,
és végre tudták hasznosítani azt a vagyont, amivel rendelkeztek, így az önkormányzatnak
minimális támogatást, 2 M Ft-ot kellett biztosítani. Remélem, hogy a jövő évi, kormány által
nyújtott lehetőségeket is ki tudják használni. Jó példával járnak elől a környező
önkormányzatok, Somogyvár 10 M Ft, a fonyódi székhelyű NIKÉ Sportegyesület 20 M Ft,
míg a Petőfi SE 1,8 M Ft lehívására kapott lehetőséget. Azt kérem, hogy próbálják meg saját
hatáskörben megoldani az egyesület működését, hiszen olyan lehetőségeik vannak, amit ki
kellene használni, mint pl. NCA, LEADER, egyesületi pályázatok. Ne az önkormányzattól
várják a támogatások elnyerését, pénzek beszerzését.
Megjegyzem, hogy egy új egyesület jelentkezett, akik a fonyódi utánpótlás neveléssel
szeretnének foglalkozni. Ebből is látszik, hogy nem tökéletes a Petőfi SE működése, hiszen
vannak olyan szülők, sporttársak, akik úgy gondolták, hogy a Petőfi SE égisze alatt nem
tudják jól működtetni a sportszakosztályokat.
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Elsőként a kajak-kenusok váltak ki, és azóta 50-60 fős egyesülettel aktívan működnek, ezt
követően kiváltak a floorballosok, karatésok és létrehoztak egy új egyesületet, ami szintén jól
működik, és most létrejött egy utánpótlást nevelő egyesület. Ezek civilszervezeti, alapítványi
támogatásokból működtetik nagyrészt az egyesületeiket. Javaslom a Petőfi SE-nek, hogy
ugyanúgy, mint a többiek, próbálják meg aktivizálni magukat. Azt gondolom, hogy mind a
kézilabda, mind a labdarúgás többet érdemelne, mint ahol van. Persze, ehhez kell egy jó
elnökség, pályázatírók, támogatók, akik ezt komolyan veszik, és komolyan tenni akarnak érte.
Ha az elnökség széthúz, és másként gondolkodik, mint a sportolók, akkor abból az lesz, hogy
Megye II. osztályban szerepelnek.
Mindezektől függetlenül úgy gondolom, hogy a beszámoló, és a pénzügyi elszámolás rendben
van.
Szőcs Mihályné képviselő:
Köszönjük Farkas Tibor elnök úrnak a munkáját, mert ő a munkából kivette a részét, hiszen
elég nehéz helyzetben vette át az egyesületet, és tette rendbe.
Dr. Merényi Éva képviselő:
Az előző napirendhez kapcsolódva el kell mondjam, hogy az utóbbi években ahonnan indult a
város kulturális működése, és ahonnan indult a város sporttevékenysége, nagy
teljesítményeket értek el. Általánosságban mondva jól beindult a kulturális és sport élet. Igaz,
nem a Petőfi SE alatt működnek, de pl. a floorballos lányok két korcsoportban is olimpiai
bajnokságot nyertek, az asztaliteniszezők is bajnokságot nyertek. A kultúrával, és a sporttal
össze lehet hozni az embereket.
Hidvégi József polgármester:
A Petőfi SE-nél kiemelném, hogy a tavalyelőtt elindult asztaliteniszező szakosztály
megnyerte a Balaton Bajnokságot, és az egyesületen belül működik még a sakk szakosztály is.
5 éve hárman, most az U 16-ba huszonhárman járnak edzésre. Ahhoz képest valóban sok
eredményt értünk el, de úgy gondolom, hogy nem Fonyódhoz méltó a felnőtt labdarúgó csapat
Megye II. középmezőnye.
Kristóf Györgyné képviselő:
Említsük meg a kézilabda szakosztályt is. Az NB III. női bajnokságban vesznek részt. Nagyon
lelkesek, és népes szurkolótáboruk van.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sportegyesület
2011. évi tevékenységéről és az önkormányzati pénzügyi támogatás elszámolásáról szóló
beszámolót és azt elfogadta.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Petőfi Sportegyesületet.
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Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Hidvégi József polgármester

10)
Előterjesztés az Utazás 2012, 35. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő
részvételről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Az idei évben egy csökkentett költségvetéssel ugyan, de részt veszünk a Balatoni RMI-vel
közösen az Utazás kiállításon. Az a tapasztalatunk, hogy egyre inkább internetes foglalások
vannak. Javasoltam a Turisztikai Egyesületnek, hogy újítsa meg a honlapját. A fonyódi
honlapra is ráférne egy megújulás, hogy minél többen nézzék. A kiállítások lassan szerepüket
vesztik.
Dr. Merényi Éva képviselő:
A honlap valóban egy kicsit lassú. Ezt úgy értem, hogy más marketing kellene, ami jobban
feldobja, dinamikusabbá, változatosabbá teszi. Nem elég, hogy vannak képek, egy kisfilm a
programjainkról jobban feldobná.
Lehel László alpolgármester:
A környéken az egyik legjobb honlapja Fonyódnak van. Mindent lehet jobban csinálni. Nem
értek a honlap készítéséhez, de úgy gondolom, hogy egy kisfilm feldobása a honlapra nehéz
lehet. Ha több időt és anyagiakat szánnánk a honlapra, biztos lehetne még jobb.
Hidvégi József polgármester:
Ezzel egyetértek. A környéken, interneten csak a Fonyód TV-t lehet látni, ezt még a Somogy
TV-sek sem tudták megcsinálni. Ennek ellenére dr. Merényi Évával is egyetértek. Négy éves
a honlapunk. Lehet, hogy ki kellene írni egy új fejlesztési lehetőséget, lehet, hogy kapacitást
kellene bővítenünk, és kisfilmeket is fel lehetne tenni.
Sajnálom, hogy fonyódi nyaraltató ingatlantulajdonosok nem jelentkeznek. A honlapot
megnézők közül, akinek megtetszik egy program az a következő lépése, hogy szállást
szeretne foglalni. Lehet, hogy nem tudnak a fonyódiak arról a lehetőségről, hogy a honlapon a
szállások között ott kellene lenni a magánszállásoknak is, vagy nem akarnak. A
szállásfoglalásoknak közel 60 %-a interneten működik, ezért jó lenne, ha minél többen
jelentkeznének a szálláshelyekkel is, hiszen pár ezer forintért fel lehet kerülni a honlapra. Pl. a
kolbászfesztiválra alig találunk, és nem tudunk ajánlani szálláshelyet a jelentkezőknek.
Dr. Merényi Éva képviselő:
Azért csökken Fonyódon a szálláshelyek száma, mert nem reklámozzák.
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Kertész-Balázs József képviselő:
A honlap elég gyors. Ha túl sok villogóval van tele egy honlap, akkor inkább átugranak rajta
az emberek. Kevés olyan városi honlap van, ami nincs tele ingyen reklámmal. Nem kevés
munka ettől megóvni a honlapra látogatókat. Köszönöm a weblap készítőjének. A honlap
fejlesztése, elsősorban pénz kérdése,, ezért az ilyen irányú pályázatokat figyelni kell.
Lehel László alpolgármester:
Szeretném a honlap alkotójának, és karbantartójának, Óh Zsoltnak megköszönni a munkáját.
Farkas Gábor tanácsnok:
Arra kérem a Turisztikai Egyesületet, hogy ha már megjelenünk egy ilyen kiállításon, azt
kellőképpen vegyük komolyan. A bizottsági ülésen elhangzott ismert hibákat kerüljék el.
Igyekezzenek úgy megjelenni, hogy az méltó legyen a városhoz.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testülete részt kíván venni az Utazás 2012, 35.
Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális
Marketing Igazgatóságának standján, Balatonlelle, Balatonboglár és Balatonfenyves
településekkel együttes társkiállítói pulton.
Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testülete 111 125,- Ft kiállítási költséget biztosít
a 2012. évi költségvetésében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hidvégi József polgármester
11)

Előterjesztés a Fonyód és Buzsák települések közötti összekötő út megépítéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Szőcs Mihályné képviselő:
Itt most nem arról döntünk, hogy ne épüljön meg az út. Itt arról van szó, hogy többet
szeretnénk tudni arról, amit itt az előterjesztésből megtudtunk. Tájékoztatást szeretnénk kapni
a beruházásról. Természetesen nem mondtunk le arról, hogy az út megépüljön.
Hidvégi József polgármester:
Csak akkor fog megépülni az út a mi közreműködésünkkel, amennyiben pályázati lehetőség
lesz rá. Ha lesz rá pályázati kiírás, akkor tudjuk annak megfelelően előkészíteni, és azzal
foglalkozni, hogy megépüljön. Ezért van az, hogy a 2003-as határozatunkat visszavonjuk,
illetve leszögezi a testület, hogy csak a pályázati konstrukció ismeretében kíván döntést hozni.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2012.(II.02.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testülete a Buzsák-Fonyód összekötő út
tárgyú projekt megvalósításáról az útépítés terveinek, a tervezői költségvetésnek, a
beruházás célját támogató konkrét pályázati konstrukciónak ismeretében kíván döntést
hozni.
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal visszavonja a 272/2003.
(X.30.) Kt. számú határozatát.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Hidvégi József polgármester
12)
Előterjesztés a Fonyód, Fő u. 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség felújításához való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Ez gyakorlatilag egy újabb kísérlet a Madárház pályázati pénzből történő felújítására.
Természetesen támogatjuk, amennyiben megvalósítható lesz.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fonyódi Ifjúságért
Egyesület az önkormányzat tulajdonában lévő fonyódi 6716 hrsz-ú ingatlanon található
épület felújítását az ARKER’S Kft által készített terveinek megfelelően az építésügyi
hatóság előtt engedélyeztesse. Az engedélyeztetéssel és felújítással kapcsolatos
valamennyi költség az építtetőt, a Fonyódi Ifjúságért Egyesületet terheli.
A tulajdonosi hozzájárulás nem jogosítja fel a Fonyódi Ifjúságért Egyesületet a
kivitelezési munkák megkezdésére, az csak a Képviselő-testület által jóváhagyott, az
ingatlan igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően lehetséges.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Polgármester
13)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata által fenntartott fonyódi vásár és
piac üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére, engedélyének módosítására
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat „A” alternatívájából a 2. és a 3. pontok elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat „A” alternatívájának elfogadását, melynek 1) pontja a
következőképpen módosuljon:
„1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy terjessze elő a Képviselő-testület következő ülésére
az Önkormányzat fenntartásában lévő vásár és piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot.
Határidő: 2012. február 23.”
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
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Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2012.(II.02.) határozata:
1.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fonyódi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy terjessze elő a Képviselőtestület következő ülésére az Önkormányzat fenntartásában lévő vásár és piac
üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot.
Határidő: 2012. február 23.
2.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
az önkormányzat fenntartásában lévő vásár és piac üzemeltetési engedélyében a 8053
hrsz-on szereplő ingatlannal (piaccsarnok) kapcsolatos címváltozást az illetékes
jegyzőnek jelentse be.
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: Hidvégi József polgármester
3.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Fonyód
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a fonyódi piacról szóló 7/2007. (III.1.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező rendelet-tervezetet készítse elő a
Képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: 2012. február 23.
Felelős: jegyző
14)
Előterjesztés a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Hidvégi József polgármester:
A 2005-ben elkezdett szennyvíz társulás tavaly novemberben újra aktívan kezdett el dolgozni,
a társulási megállapodást módosítani kellett.
Amennyiben a megvalósulás megtörténik, Fonyódnak azt az 5-10 utcáját érinti, ami a 2005-ös
beruházásból kimaradt.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
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Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2012.(II.02.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és
Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 5/2012.
(I. 12.) számú határozatával kezdeményezett Társulási Megállapodás módosítását a
jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 2012. február 02-i hatállyal
jóváhagyja azzal, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény törlése
nem indokolt, mivel jelenleg hatályban van és a 2011. évi CLXXXIX. törvény
elnevezése „Magyarország helyi önkormányzatairól”.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kérdések, interpellációk
Farkas Gábor tanácsnok:
A kéthelyi polgármester úr egy ötletet osztott meg velem. Lehet, hogy Fonyódon is meg
lehetne valósítani. Kéthelyen van egy olyan szokás, hogy a lomtalanítás előtti hétvégén a
helyi településüzemeltetés a településen körbejár, és begyűjti az olyan fémet, amit a
felvásárlóhoz le tudnak adni. Ebből nekik éves szinten 8-900 E Ft bevételük származik.
Hidvégi József polgármester:
Vizsgáljuk meg a lehetőséget. Engedélyköteles tevékenység?
Darab Csaba Kft. dolgozó:
Azt gondolom, hogy Kéthely ezt megteheti, hiszen az egy falusias közösség, egy kis falu.
Fonyódon az ingatlanok közel 50 %-a nyaraló ingatlan. Ha hirdetmény útján értesítjük az
ingatlantulajdonosokat, annak a környező településeken is híre megy, így a fémhulladékból
élők is tudomást szereznek róla. A Városüzemeltetési Kft. nem lenne képes arra, hogy velük
felvegye a versenyt. A lomtalanítást így kétfelé vennénk, ami amúgy is zűrzavaros. Inkább
azon kellene elgondolkodni, hogy a lomtalanítást őszre tegyük, mert tavasszal nagyon
elhúzódik, mire a várost rendbe tudjuk tenni.
Farkas Gábor tanácsnok:
Az nem megoldható, hogy kijelölésre kerül egy hely, ahova a lakosság beszállíthatja?
Darab Csaba Kft. dolgozó:
Lehetne, de mi a hulladék gyűjtésére, kezelésére nem rendelkezünk engedéllyel.
Hidvégi József polgármester:
Gondoljuk át, beszéljünk még róla. Ötletnek nem rossz, majd meglátjuk, mi valósítható meg.
Darab Csaba Kft. dolgozó:
Hulladékudvar kialakítása lehetne erre a megoldás. Erre kellene a kapacitásunkat a
telephelyen kialakítani, és azt gondolom, hogy akkor ez megoldható lenne.
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Hidvégi József polgármester:
Az őszi lomtalanítás azért nem jó, mert a nyaralótulajdonosok a tavasszal dobják ki a megunt
bútorzatot. Szeptemberben nem tudják, hogy lecserélik-e a bútorzatot, hűtőt, stb.
Balatonfenyvesen próbálkoztak ezzel, de nem jött be.
Kertész-Balázs József képviselő:
Az Állomás téren évek óta húzódó ügy, hogy nem megoldott a csapadékvíz elvezetés. Hamar
itt lesz az az idő, amikor csapadékos időjárás lesz, és erre fel kell készülni, mert nem lehet
közlekedni. Kérem, hogy történjen valami ebben az ügyben.
A VÜSZ ásott oda egy árkot, amiben elszivárgott a víz kisebb eső alkalmával, de helyette
most egy bucka van, feltöltve, betemetve.
Hidvégi József polgármester:
Végiggondoljuk, hogy, hogyan lehet ezt a problémát megoldani.
Szőcs Mihályné képviselő:
A Harmatos utca elkezdett süllyedni, ezért kérem, kísérje figyelemmel ezt a problémát, és
tegyen valami a Városüzemeltetés, mert előbb-utóbb az egész utca járhatatlan lesz.
Óh Zsolt honlap szerkesztője, üzemeltetője:
A honlapról röviden: Próbáljuk a videókat is behozni a honlap tartalmába. Az elmúlt héten
kettő video került feltöltésre a honlapra. Megújult a honlap fejléce. Lehet, hogy az alapmotort
fel kellene frissíteni, nyitott vagyok erre a kérdésre. A környező települések honlapjának
látogatottságára van rálátásom, és el tudom mondani, hogy az egyik leglátogatottabb honlap
Fonyódé. A visszatérő látogatók számát is mérni lehet, ha nem találnának tartalmat, akkor
nem térnének vissza. A visszatérők száma a többi településhez képest magas. Nálunk nagyon
sokan küldenek cikkeket, fényképeket. Nem csak az intézmények, hanem magánemberek is.
Fel lehet újítani a honlapot, de egyetértek Kertész-Balázs képviselő úrral, ez egy városi
honlap, amelynek meg kell tartani a színvonalát. Az egyik legnépszerűbb oldal a facebook,
amit Posza Róberttel együtt kezelünk, 2400 körül vannak „lájkolóink”, akik minden egyes
bejegyzésünket látják, ha a facebookon járnak. Sok pozitív visszajelzést kapunk nem
Magyarországon élő fonyódi kötődésű emberektől. A fonyódi honlap és a facebook nagyon
sok embert meg tud szólítani.
A szálláshelyekről csak annyit, hogy valóban nem jelentkeznek az emberek. A szálláshely.hu
nagyon sok embert elszív, pedig ott sokkal többet kell érte fizetni. Nálunk 3700 Ft/év egy
szálláshelynek a reklámozása.
Kertész-Balázs József képviselő:
Ha alig van a honlapon kiadó ingatlanra vonatkozó hirdetés, akkor gondolkodjunk el azon, hiszen ebből így sincs, úgy sincs bevétel – hogy ingyenesen lehessen hirdetni.
Hidvégi József polgármester:
Ezzel munka van. Ne várjuk el, hogy ingyen dolgozzanak azért, hogy felkerüljön egy kiadó
ingatlan a honlapra. Ezt végig kell gondolni, megoldást kell találni. Ezt a megoldást a
Turisztikai Egyesülettől vártuk volna, az lett volna a feladata, hogy aktivizálja az embereket,
ami elmaradt.
Nálunk a szálláshely kiadás, vendégéjszakák száma azért csökken, mert nincs szállodánk. Azt
szeretik az emberek, ha már egyszer eljönnek nyaralni, hogy színvonalas, szép épületbe
pihenjenek, és legyenek kiszolgálva.
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Dr. Merényi Éva képviselő:
Úgy érzem, hogy a felszólalásommal egy parázs vitát indítottam el. Én a honlapot nem
szidtam, szerintem a honlap jó. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy a turizmushoz a
marketing miatt kellene egy olyan kis reklámfilmet bedobni, hogy Fonyódra eljöjjön az, aki a
kiállításra nem megy el.
Kristóf Györgyné képviselő:
Híradásokban mindenhol azzal foglalkoznak, hogy jön a hideg, kemény tél. Szeretném
megkérdezni, hogy fel vagyunk készülve a hó fogadására?
Hidvégi József polgármester:
Fel vagyunk készülve.
Tegnap a Katasztrófavédelem előadást tartott, amin részt vettek az orvosok, az
energiaszolgáltatók, az autópályások, a mentők, a rendőrség, stb. Mindenki azt állította, hogy
fel van készülve. Melegedők vannak kijelölve.
Holnap délután fog eldőlni, hogy lesz-e a hétvégén jégkarnevál. Ez a jég vastagságától függ.
Ha nem most szombaton, akkor a jövő hét szombatján fogjuk megtartani. Figyeljék a
honlapunkat. Mindenkit szeretettel várunk.
Mivel több kérdés, interpelláció nem hangzott el, a nyílt ülést bezárom, rövid szünet után zárt
üléssel folytatjuk Képviselő-testületi ülésünket.
Jegyzőkönyv lezárva: 15,45 órakor.
K. m. f.

Hidvégi József
polgármester

dr. Nagy Szabina
aljegyző
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