JEGYZŐKÖNYV
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 23-án 14,35 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, külön köszönti
Mergancz Sándor rendőr-főkapitányt, és Lengyel Tibor rendőrkapitányt.
Hidvégi József polgármester:
Megállapítom, hogy 9 fő képviselőből 9 fő az ülésen megjelent, a testületi ülés
határozatképes.
A kiadott napirendhez képest javaslom a nyílt ülés második napirendi pontját elsőként
tárgyalni.
Javaslom sürgősségi indítványként a nyílt ülés napirendjére felvenni az:
- Előterjesztés az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel történő együttműködési
megállapodás megkötéséről,
- A Városközpont Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése Projekt műszaki tartalmának
csökkentéséről, és az
- Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város
Díszpolgára cím és Fonyód Polgáraiért Díj adományozásának rendjéről szóló 1/1995.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú napirendi pontot, melyet javaslok
10) napirendként tárgyalni.
Javaslom zárt ülés napirendjére felvenni az:
- Előterjesztés a Fonyód, Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése tárgyú
közbeszerzési eljárások megindításáról, és az
- Előterjesztés számlavezetésre, valamint folyószámla hitelkeret és munkabér hitelkeret
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
tárgyú napirendi pontot.
Mivel a napirendhez kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
módosító indítványomat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadta a
módosító indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosításokkal együtt a napirendet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület vita nélkül, 9 igen szavazattal a napirendet az
alábbiak szerint elfogadta:
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NAPIREND
1)

Beszámoló Fonyód város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó: Fonyód Város Rendőrkapitánya

2)

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

3)

Beszámoló a Fonyódi Turisztikai egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a
2011. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
Előadó: Makkos Péter elnök

4)

Előterjesztés a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

5)

Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

6)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

7)

Előterjesztés a fonyódi piacról szóló 7/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

8)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

9)

Előterjesztés a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

10)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város
Díszpolgára cím és Fonyód Polgáraiért Díj adományozásának rendjéről szóló 1//1995.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

11)

Előterjesztés Fonyód város verseny sportjának és a térítésmentes szabadidős
sportjának 2011. évre vonatkozó cselekvési tervének végrehajtásáról
Előadó: dr. Merényi Éva Jogi és Humán Bizottság elnöke
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12)

Előterjesztés Fonyód város kulturális koncepciója 2011 évre vonatkozó cselekvési
tervének végrehajtásáról
Előadó: FOKI igazgató

13)

Előterjesztés az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására nyújtott
(magánszemélyeknek, társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak stb.) 2011. évi
támogatások elszámolásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

14)

Fonyód, József u., Szent István u. – Badacsony u. közötti szakasz ideiglenes forgalmi
rend változása
Előadó: Farkas Gábor tanácsnok

15)

Előterjesztés az „Arany János köz” elnevezés címnyilvántartásban történő
szerepeltetéséről
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

16)

Előterjesztés a 151/2011.(VIII.25.) és a 214/2011.(XI.24.)
végrehajtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

17)

Előterjesztés „Oltalmazó Kezek” Alapítvány szociális alapszolgáltatás keretében
nyújtott házi segítségnyújtás tekintetében a finanszírozási rendszerbe történő
befogadáshoz hozzájáruló nyilatkozatról
Előadó: Hidvégi József polgármester

18)

A Fonyódi Piac Üzemeltetési Szabályzatáról szóló előterjesztés
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető

19)

Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft. javadalmazási szabályzatáról
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető

20)

Előterjesztés a polgármester 2012. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

21)

Előterjesztés „M7 autópálya 2. (Balatonszárszó-Ordacsehi közötti) szakasz
megvalósulási térkép, kezelői lehatárolási terv, és összevonási terv készítése” tárgyú
terv jóváhagyásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

22)

Előterjesztés a Balatoni Hajózási Zrt. –vel kötendő szállítási szerződés elfogadásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

23)

Előterjesztés az E.ON Energiaszolgáltató
megállapodás megkötéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
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Kft-vel történő

Kt. határozatok

együttműködési

24)

A Városközpont Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése Projekt műszaki tartalmának
csökkentéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

Kérdések, interpellációk
ZÁRT ÜLÉS
25)

Előterjesztés a 2012. évi városi kitüntetések adományozásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

26)

Előterjesztés a jegyzői álláshely betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

27)

Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatói álláshelyének betöltésére
beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

28)

Előterjesztés a fonyódi piac 2011. évi működéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

29)

Előterjesztés a Fonyód, Kikötői Üzletsoron lévő 8248/4/A/15 hrsz-ú ingatlan
értékesítésével kapcsolatos adásvételi előszerződés jóváhagyásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

30)

Előterjesztés a Fonyód, Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése tárgyú
közbeszerzési eljárások megindításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

31)

Előterjesztés számlavezetésre, valamint folyószámla hitelkeret és munkabér hitelkeret
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

1)
Beszámoló Fonyód város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó: Fonyód Város Rendőrkapitánya
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.
Lengyel Tibor rendőrkapitány:
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Különféle országos és helyi rendőrségi programok szerint dolgozunk, saját munka-, és
feladattervünk van. Ezek a munka-, feladattervek 2009. óta működnek. Rugalmasan kell
alkalmazkodnunk a megváltozott gazdasági és szociális körülményekhez.
Magunktól is rugalmasan alkalmazkodunk, de ha valamit központilag szükséges, akkor azt
központilag is módosítják. Amikor találkozunk „biztonság, bizalom, becsület”, vagy
„védőbástya” programmal, vagy hasonló elnevezésekkel, azok 2010-re is visszanyúlhatnak,
de ezeket, ha megváltozott formában is, de tovább visszük. Az egyik ilyen tovább vitt
programunk az a lakosság szubjektív biztonságérzetének a fokozására működő programunk,
ami egy országosan elrendelt program. Ennek alapján, helyi szinten fokozott ellenőrzéseket is
végzünk. Ősz óta negyedévenként, de 2011. első harmadában félévenként a kistérségi
társulásokkal együttműködve külön kistérségi közbiztonsági egyeztető fórumokat is hívok
össze.
A számokból is kitűnik, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság területén összességében a
programban vállalt és meghatározott elvárásokat nagyjából tudtuk teljesíteni. Feladatunk a
szervezett bűnözés elleni-, a kábítószer elleni-, és a prostitúcióhoz kapcsolódó bűnözés elleni
hatékony fellépés. Ez az a három kategória, amivel a városban és a kapitányság területén nem
találkoztunk az elmúlt évben. Bízom benne, hogy azért nem találkoztunk, mert ezek a fajta
bűncselekmények nem jelentek meg.
Az erőszakos, garázda bűncselekmények néha megjelennek Fonyódon is. Ezt közterületi
jelenléttel igyekeztünk csökkenteni, melyet a statisztikai számok igazoltak.
Az ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekményeknél a tetteseknek a felderítése
tekintetében a kapitányság az éves számadatokban 2 %-os csökkentést produkált a 2010-es
évhez képest. Erre nem vagyunk büszkék.
Kiemelt feladat volt a bűnmegelőzés terén jelentkező valamennyi feladat. Ezt úgy
igyekeztünk megoldani – ugyan csatolt munkakörben –, de egy önálló személyt
foglalkoztatok arra, hogy a bűnmegelőzési feladatot végezze. Sikerült elérni 2011-ben, hogy a
középfokú iskolákban rendszeresen tart bűnmegelőzési előadásokat. Nyugdíjas klubban,
illetve bármilyen civil egyesületnél, ahová meghívják, illetve amiről tudunk, hogy érdeklődés
lehet rá, vagy veszélyeztetettek, oda jelentkeztünk. Komoly érdeklődés volt, és sok előadást
tartottunk. A közlekedésbiztonsági megelőzésünket kiterjesztettük az általános iskolákra,
ahonnét pozitív visszajelzéseket kapunk.
Kiemelt feladat volt még a nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés. Tavasszal
elkezdtünk egy konkrét tudatos felkészülési munkát a Megyei Főkapitányság segítségével és
koordinációjával, melyről konkrét intézkedési terv készült. Ennek része volt, hogy a Balaton
parti kapitányságokat hogyan erősítik meg. Mind a Főkapitányságtól, mind a Készenléti
Rendőrségtől folyamatosan a teljes nyár folyamán megerősítő erőket kaptunk. Ezeket a
megerősítő erőket 10 napos váltásokban, helyben szállásoltuk el. Ezzel olyan közterületi
jelenlétet tudtunk elérni, ami éreztette a hatását a nagy tömegeket vonzó strandokon, illetve a
piacon. A korábbi évekhez képest kevesebb volt a strandi lopások száma. Ennek oka volt,
hogy rossz idő esetén kiürültek a strandok, viszont megteltek a bevásárlóközpontok, az utak.
Állandóan közlekedési helyzeteket kellett kezelni. A zseblopások is drasztikusan csökkentek,
mivel állandó rendőrségi jelenlét volt jelen a piacon.
A baleseti helyzet alakulása: Fonyód területén belül bekövetkezett balesetek száma jelentősen
nőtt. Szerencsére különös balesetveszélyes helyek a városban nincsenek. 5 súlyos baleset
történt Fonyód belterületén. Mind az 5 egy nyomon haladó járműnek az utasával következett
be.
Egy évvel ezelőtt tettem egy ígéretet, mégpedig azt, hogy a térség közrendjét és
közbiztonságát a legjobb tudásunk szerint igyekezni fogunk megőrizni. Úgy érzem, ennek a
vállalt ígéretemnek, és a lakossági elvárásoknak is meg tudtunk felelni az eredményeink
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alapján. Szégyenkezésre nincs okunk, de szeretnék néhány olyan dolgot kiemelni, ami nem
biztos, hogy pozitív. Az egyik a baleseti helyzet. Újra kell gondolnunk a közlekedésrendészeti
intézkedéseket.
A másik: a lopások és betöréses lopások területén sajnos nem tudtunk olyan eredményeket
elérni, mint szerettünk volna. E tekintetben a nyomozáseredményességi mutatóink
alacsonyabbak lettek a 2010-es évinél. Ennek oka, hogy Fonyódon nincs, vagy nincs jelen
helyi bűnelkövetői kör, ellenben az átutazó bűnözők nagy előszeretettel látogatták városunkat.
Összességében a bűncselekmények száma alig változott. A lopások száma egy kicsit
csökkent, de a betöréses lopások, tehát a lakásbetörések száma jelentősen nőtt. E tekintetben a
bűnmegelőzési és a nyomozási tevékenységünket kell a 2012-es évben újragondolni.
Tettem egy olyan ígéretet is, hogy a fonyódi fiatalokat hazahozzuk, és itthon fonyódi fiatal
rendőröket alkalmazunk. Négy helyi fiatalt tudtam hazahozni a 2011-es évben. Azok a
rendőrök, akik itt dolgoznak, egy komoly szemléletváltáson estek át. Sokan már letelepedtek,
illetve folyamatban van a letelepedésük. Másik négy rendőrnek folyamatban van az
áthelyezési kérelme. Nagy esélyünk van arra, hogy ők a 2012-es évben fonyódi rendőrök
lehessenek.
Köszönöm szépen a Képviselő-testület 2011. évi támogatását.
Szőcs Mihályné képviselő:
Örülünk neki, hogy a lakosság részéről olyan visszajelzések érkeznek, érkeztek, hogy a
rendőrség tartózkodik intézkedései során az állampolgárok felesleges zaklatásától, mint
korábban. Röviden azt mondhatnám, hogy városunkban állampolgárbarát hozzáállással
találkozunk. Köszönjük, hogy egyre emberségesebbek.
Dr. Merényi Éva képviselő:
Belefutottam traffipaxba, de nem volt elbújva. Megígérte a kapitány úr, hogy nem fognak
elbújni, és láthatók lesznek a mérőautók. Tényleg többször látok mérőautót, de nincs
takarásban.
Sokat járok Fonyód-ligeten, és majdnem mindig belefutok járőröző autóba. Pozitív dolog az,
hogy amikor nincsenek ott a nyaralók, azért érezhetik azt a biztonságot, hogy odafigyelnek az
ottani vagyonukra.
Lengyel Tibor rendőrkapitány:
Köszönöm. Az is szerepelt az én stratégiámban, hogy a rendőr ne elbújva mérje a sebességet.
Azt viszont el kell mondanom, hogy kb. 3 hónapja egy kicsit változott a mi stratégiánk is,
többet mérünk civil jellegű gépkocsiból. Ez nyilván magával hozza azt, hogy többen
beleszaladhatnak a traffipaxba.
Több közérdekű bejelentést is kaptunk, pl.: hogy a Fő utcában, Szent István utcában
rendszeresen száguldoznak az autók. Ezeknek a bejelentéseknek nincs általános alapja, de
néha van alapja, mert van egy-két autós, aki annyira siet, hogy csak a szerencsének
köszönhető, hogy nem történik baleset.
Farkas Gábor képviselő, tanácsnok:
Az Önkormányzat és a rendőrség együttműködése is sokat javult, ami nagyban köszönhető a
kapitány úrnak.
Kertész-Balázs József képviselő:
Sok külföldi, általában román rendszámú autóbusz nem megy fel az autópályára. Több
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alkalommal előfordul, hogy olyan gyorsan közlekednek, hogy majdnem lesöpörnek az útról.
Van-e arra mód, hogy megnézzék a tachográfjukat?
Lengyel Tibor rendőrkapitány:
Törvényben meghatározott feladatunk a határrendészeti, idegenrendészeti, és a migrációs
tevékenység is. Havonta egyszer, de szükség szerint sűrűbben is fokozott migrációs célú
ellenőrzéseket tartunk. Köszönöm ezt a jelzést, amit továbbítani fogok az osztályvezetőim
felé.
Mergancz Sándor rendőr-főkapitány:
Nem idegen előttem a fonyódi helyzet, hiszen a 90-es évek elején több alkalommal dolgoztam
itt, akkor még a rendőrőrsön nyomozócsoport vezetőként, illetve akciócsoport vezetőként.
Másfél évvel ezelőtt, amikor kapitányt kerestünk olyan személyben gondolkodtunk, aki ismeri
ezt a helyzetet. A hozzászólásokat hallgatva, úgy látom, megelégedettség övezi ezt a döntést.
Elveim közé tartozik, hogy nem csak a számok alapján kell ítélkezni, hanem abból is, hogy a
lakosság mit mond a munkánkról, ezért jó érzéssel hallgattam azokat a pozitív dolgokat, amik
elhangzottak.
Egy hónapos időtartamban beindítunk egy lakossági elégedettség mérést, amely során egy
előre elkészített kérdőívet juttatunk el a lakossághoz, hogy mondják el véleményüket. Ebben a
munkában kérem a segítségüket.
Elveink közé tartozik a lakossági bizalom, amit én nagyon fontosnak tartok, mint ahogy azt is,
hogy egy rendőr hogyan kommunikál, milyen a megjelenése. Kérem továbbra is - nem csak a
pozitív, de a negatív – jelzéseiket is.
Hidvégi József polgármester:
Nagyon jó az együttműködés az önkormányzat és a kapitányság között és ugyanezt
mondhatom el a kistérségre vonatkozóan is, amióta ezek a negyedéves közbiztonsági
értekezletek vannak. A polgármesterek elmondhatják az esetleges problémáikat, és ezáltal úgy
érzem, hogy a térségben is jobb a megítélése a rendőröknek, ami nagyon fontos. A statisztika
is fontos, de nem mindig a statisztika árulja el az igazságot, hiszen, ha a lakosságnak az az
általános véleménye, hogy ezek a rendőrök segíteni vannak itt bennünket, akkor ők is segítik
a munkájukat. Ez a lakossági segítés is előre viheti a rendőrség munkáját. Ebben nagyon nagy
fejlődés volt tapasztalható, és a polgármesterek is örülnek annak, hogy ilyen fórumok vannak.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Rendőrkapitányság 2011. évről szóló beszámolóját Fonyód Város közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos
feladatokról.

7

2)
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 azzal, hogy egészüljön ki a határozati javaslat a
következő 3. ponttal:
„3)
Fonyód Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jövőben az
Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésére a könyvvizsgáló írásos véleményével együtt kerüljön előterjesztésre.”
Hidvégi József polgármester:
Erre a jövőben odafigyelünk.
Hidvégi József polgármester:
Ismertetem a város pénzügyi helyzetét 2012. 02. 14-i állapot szerint:
Folyószámla hitel
175 M Ft,
Munkabér hitel
16 M Ft
Kötvény kibocsátás
814 M Ft,
Kézfizető kezességvállalás
92 M Ft,
Kifizetetlen számlák
104 M Ft,
Kintlévőségek
134 M Ft,
Tárgyévi hátralék
2,2 M Ft
Előző évi hátralék
132 M Ft,
Lakásépítő Kft.-nek kölcsön 409 M Ft,
Egészségügyi Kft-nek tagi kölcsön 20 M Ft,
Adószámlánkon
3 M Ft,
Költségvetési számlánkon
5 M Ft,
Egyéb számlánkon
2 M Ft,
Pályázati előleg számláinkon 44 M Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Kérte a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, hogy mivel - januárban 35 M Ft hitel
felvételére került sor -, a jövőben ez az összeget is szerepeljen a táblázatban, hogy valós
képet kapjunk az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosítását.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosítást.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2012.(II.23.) 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 23.
Felelős: polgármester
2)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 228/2011.(XII.15.)
határozatával elfogadott munkaterv szerinti „Előterjesztés a Fonyód – Balatonfenyves
Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról, valamint a szakmai program
végrehajtásának értékeléséről” tárgyú napirend előterjesztésének határidejét
módosítja.
Határidő: 2012. április 26-i Képviselő-testületi ülés
Felelős: Intézményvezető
3)
Fonyód Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jövőben az
Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésére a könyvvizsgáló írásos véleményével együtt kerüljön előterjesztésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3)
Beszámoló a Fonyódi Turisztikai egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a
2011. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
Előadó: Makkos Péter elnök
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.
Farkas Gábor képviselő, tanácsnok:
Nem támogatom ennek a beszámolónak az elfogadását. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évben
a Turisztikai Egyesület nem végezte el olyan színvonalon a munkáját, ami tőle elvárható lett
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volna. Ezt elmondtam az elnök úrnak is, és megkértem, beszéljük meg a problémákat, hogy
közösen ezt meg tudjuk oldani, mivel a városnak szüksége van egy jól működő Turisztikai
Egyesületre.
Pl. a tavalyi Turisztikai Kiállításon a város megjelenése nem volt elfogadható.
A beszámolóban azt írják, hogy az egyesületünk weboldala megújult, az oldal látogatottsága
háromszoros növekedést produkált. Jobban örültem volna, ha itt számokat látnék.
Viszonyításként elmondanám, hogy tegnap a kolbászfesztivál web oldalát 2047 egyéni
látogató kereste fel. A weboldal szerkesztői statisztikát készítenek, melyből megtudható, hogy
honnan történt az átkattintás. A Turisztikai Egyesület honlapjáról összesen 2 fő érkezett. A
fonyod.hu weboldalról napi 80-100 kattintás érkezett. Valóban megújult a honlapjuk, valóban
történtek pozitív elmozdulások, de ezt tovább kell javítani, mert nem megengedhető, hogy
ennyire ne ismerjék ezt az oldalt, ezt az egyesületet. Úgy gondolom, hogy az eddigi
működésükön feltétlenül változtatni kell.
Dr. Merényi Éva képviselő:
A Turisztikai Kiállításra való felkészülés, a propagandaanyag nem a fonyod.hu honlapnak
lenne a feladata, hanem a Turisztikai Egyesület honlapjának. A fonyod.hu honlapon jobban
láthatóvá kellene tenni, hogy van Turisztikai Egyesületi honlap. Az egyesületnek jobban fel
kellene hívnia magára a figyelmet, hogy többen látogassák a honlapjukat. Nem csak
interneten, hanem szórólappal, prospektussal is fel kellene hívni magukra a figyelmet.
A tevékenységüket jobban kellene közvetíteniük a potenciális érdeklődők irányába.
Kertész-Balázs József képviselő:
A hétvégi Kolbászfesztiválon képviseli-e magát a Turisztikai Egyesület? Az ez évi
programokról hány, és milyen szórólapokkal készülnek a rendezvényre?
Farkas Gábor képviselő, tanácsnok:
Tudomásom szerint nem képviseli magát a hétvégi Kolbászfesztiválon a Turisztikai
Egyesület.
Hidvégi József polgármester:
Egyetértek az elmondottakkal, a határozati javaslatba ezeket foglaljuk bele.
Miért gondolja úgy a Turisztikai Egyesület, hogy nem kell részt vennie a fesztiválon? Március
1-én lesz az Utazási Kiállítás, bizonyára már elkészültek a prospektusok, hiszen oda ezeket el
kell vinniük. Tavaly 2 órát voltak ott. Ilyen stílusban nem kell képviselni Fonyódot.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, nekem lenne három
módosító indítványom. 1. Vegyen részt a Turisztikai Egyesület a III. Kolbászfesztiválon,
promotálja a várost, 2. Javítson a marketingtevékenységén, 3. hatékonyabban közvetítse
tevékenységét a potenciális érdeklődők irányába.
Dr. Merényi Éva képviselő:
Ne csak a kolbászfesztiválon, hanem minden rendezvényen képviselje az egyesület a várost.
Hidvégi József polgármester:
A nyári rendezvényeken a Turisztikai Iroda nyitva van, de ez egy olyan rendezvény, ahol sok
vidéki lehet Fonyódon, és év elején az éves programjainkat promotálhatja, ami egyébként egy
hónapja a fonyódi honlapon megtalálható.
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Kertész-Balázs József képviselő:
Ez a feladatában benne van, most csak felhívjuk a figyelmüket erre a rendezvényre.
Hidvégi József polgármester:
Szavazásra teszem fel a módosító indítványomat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2012.(II.23.) határozata:
1)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Turisztikai
Egyesületnek a 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi Önkormányzati
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesületet a döntésről értesítse.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Hidvégi József polgármester
2) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fonyódi Turisztikai
Egyesületet
- a III. Fonyódi Kolbászfesztiválon vegyen rész, és promotálja a várost,
- javítson marketing tevékenységén,
- hatékonyabban közvetítse tevékenységét a potenciális érdeklődők irányába.
Határidő: értelem szerint, illetve folyamatos
Felelős: Makkos Péter FTE elnöke
4)
Előterjesztés a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás módosításáról
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 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 azzal a módosítással, hogy a megállapodás 3. pontjának
utolsó mondata a vesszőt követően egészüljön ki: „előző negyedév elszámolását követően”
szöveggel.
Hidvégi József polgármester:
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Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2012.(II.23.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Fonyód Város
Önkormányzata és a Fonyódi Turisztikai Egyesület között 2008.02.14. napján
létrejött Együttműködési Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
a) Az Együttműködési Megállapodás 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„3. Az Önkormányzat az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében 2012. évben
50.000,- Ft tagdíjat és 4 150 000,- Ft összeget támogatásként átutalja az Egyesület
számlájára, valamint ezen támogatáson felül 30.000.- Ft/hó-nak megfelelő működési
támogatással járul hozzá az Egyesület munkájához. A támogatást az Önkormányzat
negyedéves bontásban utalja át az Egyesület részére, az előző negyedév elszámolását
követően, melyet minden negyedév utolsó napjáig teljesít (I. negyedévet március 31ig; II. negyedévet június 30-ig; III. negyedévet szeptember 30-ig; IV. negyedévet
december 31-ig).”
Az Együttműködési Megállapodás 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„4. Az 50 000,- Ft tagdíjat és 2012. évben a 4 150 000,- Ft összegű támogatást az
Egyesület pályázati önrészként is felhasználhatja, amelynek rendelkezésre állásáról
az Önkormányzat szükség esetén igazolást ad ki a pályázat kiírója részére.
Az Önkormányzat a támogatási összeg megállapításáról a költségvetésében
rendelkezik. „
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
Együttműködési Megállapodás módosítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Hidvégi József polgármester
5)
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
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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 több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
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.
Druskóczi Tünde intézményvezető:
Balatonfenyves Község Képviselő-testületének Jogi és Szociális Bizottsága is megtárgyalta a
rendelet-módosítást, és elfogadták.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.
A 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7)
Előterjesztés a fonyódi piacról szóló 7/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a fonyódi piacról szóló 7/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8)
Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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9)
Előterjesztés a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
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 több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.
A 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód
Város Díszpolgára cím és Fonyód Polgáraiért Díj adományozásának rendjéről szóló
18/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság nem javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással Fonyód
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Díszpolgára cím és
Fonyód Polgáraiért Díj adományozásának rendjéről szóló 18/1995. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 8/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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11)
Előterjesztés Fonyód város verseny sportjának és a térítésmentes szabadidős
sportjának 2011. évre vonatkozó cselekvési tervének végrehajtásáról
Előadó: dr. Merényi Éva Jogi és Humán Bizottság elnöke
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.
Hidvégi József polgármester:
Szeretném megköszönni a Diák és Szabadidő Munkacsoportnak a munkáját, illetve az eddigi
bevezetett rendezvényeit, pl. Jégkarnevál, Egészségnap, Sportnap.
Köszönöm Fertői Pálnak, hogy annak idején, 2007-ben felvetette, hogy legyen egy cselekvési
tervünk. Ennek a cselekvési tervnek köszönhetően született meg a Diák és Szabadidő
Munkacsoport is.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
Ez a Munkacsoport ingyen, önszántából, szeretettel, lelkesedésből végzi a munkáját.
Hidvégi József polgármester:
Név szerint a Munkacsoport tagjai: Bodóné Nagy Orsolya, Erdei Barnabás, Muskó Zoltán és
Vinay Angéla. Köszönjük az önzetlen munkájukat.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Fonyód Város
versenysportjának és szabadidős sportjának” cselekvési tervének 2011. évre vonatkozó
feladatai végrehajtásáról szóló beszámolót.
12)
Előterjesztés Fonyód város kulturális koncepciója 2011. évre vonatkozó
cselekvési tervének végrehajtásáról
Előadó: FOKI igazgató
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
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A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Ez a kulturális koncepció végre lehetővé tette, hogy összefogjuk azt a sokszínű kulturális
munkát, ami Fonyódon történik. Ez a koncepció gyakorlatilag meghatározza a város kulturális
életét, nagyon fontos, hogy megfelelő irány szerint működjön.
Papp Sándor Gáborné képviselő:
Szeretném megköszönni Varga Istvánnak a tegnapi kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapjára meghívott két előadót, kicsit keveselltem a látogatókat, de ennek ellenére
nagyon jó előadás volt.
Hidvégi József polgármester:
Színvonalas előadást tartottak. Nem ártott volna az általános iskola 7., 8. osztályosainak ezen
részt venni, mert a történelmi tudásukat jelentősen szélesítette volna. A történelmi témájú
előadásokra fel kellene hívni a diákok figyelmét, és itt a szakközépiskolásokra, gimnazistákra,
szakmunkásképzős diákokra is gondolok.
Kertész-Balázs József képviselő:
Nagyon sajnálom, hogy amikor egy ilyen rendezvény a gimnázium épületében van, egyetlen
tanuló, egyetlen történelem tanár sem volt ott.
Varga István FOKI igazgató:
Köszönöm az elismerő szavakat. Bennem tegnap hasonló gondolatok fogalmazódtak meg
ezzel kapcsolatban. Jövőre egy másik időpontban fogjuk megtartani ezt a rendezvényt. Talán
egy délelőtti időpontban, egyeztetve az iskolákkal, hogy a diákok részt tudjanak venni.
Erdei Barnabás képviselő:
A diákok 2/3 része vidéki, akik egy délután 5 órai időpontban rendezett programra nem
tudnak elmenni. Kb. 100 fonyódi diák van a gimnáziumban. Lehet, hogy nem tudtak róla,
akkor az tényleg gond.
Makkos Csaba igazgató:
7., 8. osztályos diákjainknak ilyenkor elfoglaltsága van. A jövőben a tanulóinkat érintő
programokról a FOKI igazgatóval egyeztetni fogunk.
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 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Fonyód Város kulturális
koncepciójának 2011. évre szóló cselekvési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatóját
értesítse.
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Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Hidvégi József polgármester

SZÜNET
1557 - 1625
13)
Előterjesztés az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására nyújtott
(magánszemélyeknek, társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak stb.) 2011. évi
támogatások elszámolásáról
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 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem alapfeladat ellátására nyújtott
2011. évi támogatások elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.
14)
Fonyód, József u., Szent István u. – Badacsony u. közötti szakasz ideiglenes
forgalmi rend változása
Előadó: Farkas Gábor tanácsnok
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:
A kolbászfesztivál ideje alatt megengedjük a József utcában a parkolást. Kérek mindenkit,
hogy körültekintően közlekedjen ezen az útszakaszon.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
18

Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József u., Szent István u. –
Badacsony u. közötti szakasz forgalmi rendjét ideiglenes jelleggel 2012. február 24-én
(péntek) 15.00 órától 2012. február 25-én (szombat) 20.00 óráig oly módon határozza
meg, hogy a József u. északi oldalán a padka igénybevételével személygépkocsival
megállni és várakozni lehet.
Felkéri a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét, hogy az ideiglenes forgalmi rend változással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabó Balázs Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője
15)
Előterjesztés az „Arany János köz” elnevezés címnyilvántartásban történő
szerepeltetéséről
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
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.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán 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 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ténylegesen létező Arany János köz,
mint közterület elnevezés és jelleg átvezetését a központi címnyilvántartásban elrendeli.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a címnyilvántartásban az „Arany János köz”
elnevezést a közterület elnevezések és jellegek között szerepeltesse.
Határidő: 2012. március 15.
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Felelős: jegyző
16)
Előterjesztés a 151/2011.(VIII.25.) és a 214/2011.(XI.24.)
végrehajtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

Kt. határozatok

Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán 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 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2012.(II.23.) határozata:
1. Fonyód
Város
Önkormányzat
Képviselő–
testülete
151/2011.(VIII.25.)
határozatában foglaltakat megerősíti, az alábbiak szerint a Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvoda intézményegységben a szakmai dolgozók
számát 2011. szeptember 1-i hatállyal 1 fővel, 11 főről 10 főre csökkentette, melyet 1
fő főállású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógus
közalkalmazotti jogviszonyból történő felmentésével hajt végre. Fonyód Város
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde igazgatóját, hogy a létszámleépítéshez szükséges további
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Makkos Csaba igazgató
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az
intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és annak függvényében döntött a
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvoda
intézményegységben 2011. szeptember 1-el 1 fő felmentésével végrehajtásra kerülő
létszámcsökkentésről.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős. Polgármester
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3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 1-i 1 fős
intézményi létszámleépítés költségéhez a Belügyminisztérium pályázati kiírása
alapján egyszeri központi támogatást igényel.
Felhatalmazza a polgármestert a költségvetési támogatás igénylésének benyújtására.
Határidő: 2012. április 12.
Felelős. Polgármester
4.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában nyilatkozik arról,
hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatóan megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: 2012. február 23.
Felelős. Polgármester

5. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában nyilatkozik, hogy
amennyiben a támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett
álláshelyeket annak ellenére visszaállítja, hogy azt – önkormányzati rendeleten
kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára ellátandó
többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére
jóváhagyott támogatásról 2012. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az
igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni, 2012. évet követően köteles a
jóváhagyott támogatásról haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást
visszafizetni.
Határidő: értelem szerint
Felelős. Polgármester
17)
Előterjesztés „Oltalmazó Kezek” Alapítvány szociális alapszolgáltatás keretében
nyújtott házi segítségnyújtás tekintetében a finanszírozási rendszerbe történő
befogadáshoz hozzájáruló nyilatkozatról
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.
Dr. Merényi Éva képviselő, Jogi és Humán Bizottság elnöke:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
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Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy jó néhány alapítvánnak, illetve egyháznak
titulált szervezetnek a házi segítségnyújtásával „megfázott” már a városunk, végül a feladat
ellátása a városunkra maradt.
Önkormányzatunk csak az önkormányzat által nyújtott alapszolgáltatás tevékenységéért tud
felelősséget vállalni. Semmiféle más egyházi, alapítványi szervezettel nem vagyunk
kapcsolatban.
Felhívom a figyelmet, hogy aki házi segítségnyújtásra szorul, az forduljon az
Alapszolgáltatási Központhoz, az idősek otthonához, Druskóczi Tünde igazgató asszonyhoz.
Ha valaki a szomszédjáról, vagy valakiről úgy gondolja, hogy segítségre szorul, akkor kérem,
hogy oda jelezzék.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Oltalmazó Kezek” Alapítványnak,
mint a házi segítségnyújtás nem állami fenntartójának a finanszírozási rendszerbe
történő befogadásához a hozzájáruló nyilatkozatát nem adja meg Fonyód város területi
lefedettségére tekintettel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntését az „Oltalmazó Kezek”
Alapítvány Kuratórium elnökével közölje.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Hidvégi József polgármester

18)

A Fonyódi Piac Üzemeltetési Szabályzatáról szóló előterjesztés
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető
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 azzal a módosítással, hogy a Fonyódi Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. október havi képviselő-testületi ülésen
számoljon be a piac működéséről, a szabályzatot a díjak tekintetében vizsgálja felül, és a
módosítást terjessze a Képviselő-testület elé.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
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Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2012.(II.23.) határozata:
1)
A Képviselő-testület a Fonyód Város Önkormányzat fenntartásában működő
vásárra és piacra az előterjesztés mellékletét képező, a „Fonyódi Piac Üzemeltetési
Szabályzatát” 2012. március 1-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: 2012. március 01.
Felelős: Szabó Balázs Kft. ügyvezető igazgató
2)
A Képviselő-testület felkéri a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy a 2012. október havi képviselő-testületi ülésen
számoljon be a piac működéséről, a szabályzatot a díjak tekintetében vizsgálja felül, és a
módosítást terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. október havi Képviselő-testületi ülés
Felelős: Szabó Balázs Kft. ügyvezető igazgató
19)
Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. javadalmazási szabályzatáról
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető
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 azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban a határidőt
módosítani kell az alábbiak szerint „30 nap (letétbe helyezés), 15 nap (közzététel)”.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Nem értem, hogy miért kellene egy szabályzatot letétbe helyezni, illetve közzétenni. Ez egy
korlátolt felelősségű társaság, ami hozott egy belső szabályzatot. Gazdasági társaságnak a
belső szabályzatát nem kell közzétenni.
Hidvégi József polgármester:
A határozati javaslatban szereplő jogszabály, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény ezt írja elő.
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Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Jogi és Humán Bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2012.(II.23.) határozata:
Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
“Vezetői Javadalmazási Szabályzatát”. Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy
gondoskodjon a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 2.§ (11) bekezdésben szabályozott közzétételről.
Határidő: 30 nap (letétbe helyezés), 15 nap (közzététel)
Felelős: Szabó Balázs ügyvezető
20)

Előterjesztés a polgármester 2012. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
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.
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, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hidvégi József polgármester 2012. évi
szabadságolási tervét az előterjesztés melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, s
egyben felhatalmazza az alpolgármestert a szabadságengedélyek aláírására.
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Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester, jegyző
21)
Előterjesztés „M7 autópálya 2. (Balatonszárszó-Ordacsehi közötti) szakasz
megvalósulási térkép, kezelői lehatárolási terv, és összevonási terv készítése” tárgyú terv
jóváhagyásáról
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 kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2012.(II.23.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel hagyja jóvá
az előterjesztéshez mellékelt „M7 autópálya 2. (Balatonszárszó - Ordacsehi közötti)
szakasz megvalósulási térkép, kezelői lehatárolási terv, és összevonási terv készítése”
tárgyú munkaanyagot:
a kezelői és a tulajdonjog térítésmentes átruházása,
a tervben szereplő 10079/2 hrsz-ú ingatlan nem kerül az önkormányzat
kezelésében, majd tulajdonába.
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pontban foglaltaknak megfelelően írja alá terveket.
Határidő:
2012. július 31.
Felelős: polgármester

22)
Előterjesztés a Balatoni Hajózási Zrt. –vel kötendő szállítási szerződés
elfogadásáról
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.
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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 azzal, hogy a szerződés 3.3. pontjában az Önkormányzat
feladataként: „A település közigazgatási területén a hajózási információk megjelenítését
lehetővé teszi.” szöveg kerüljön meghatározásra.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyhajóval történő
személyszállítás ellátásáról szolgáltatási szerződést kíván kötni a Balatoni Hajózási Zrt.vel.
Az előterjesztés melléklete szerinti szerződés 3.3. pontjában az Önkormányzat
feladataként: „A település közigazgatási területén a hajózási információk megjelenítését
lehetővé teszi.” szöveg kerüljön meghatározásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az így módosított szerződés
aláírására.
Határidő: 2012. február 23
Felelős: Hidvégi József polgármester
23)
Előterjesztés az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel történő együttműködési
megállapodás megkötéséről
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.
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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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 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (5)
bekezdése szerinti készülék működtetését lehetővé tevő előrefizetős mérő feltöltésére
alkalmas formában történő biztosításáról szóló, az előterjesztés 2. számú mellékletét
képező megállapodást megköti.
Felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Felelős: Hidvégi József polgármester
dr. Nagy Szabina aljegyző
Határidő: 2012. február 29.
24)
A Városközpont Funkcióbővítő Integrált
tartalmának csökkentéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

Fejlesztése

Projekt

műszaki

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:
Mint ismeretes a vis major során az újabb pályázatok kapcsán 46 M Ft-tal magasabb árajánlat
érkezett, ezért csökkentettük a műszaki tartalmat a pályázatban. Ezáltal azt várjuk, hogy a 327
M Ft-ból megvalósuljon a beruházásunk. A Bacsák téren nem fog elkészülni a szökőkút,
illetve a Szivárvány utcának egyik oldalán lesz csak járda, a színpad előtt kisebb terület lesz
térkövezve. Ez várhatóan 26 M Ft-tal csökkenti az ajánlati árat. Határidő hosszabbítást
kértünk a Fejlesztési Ügynökségtől, így talán nem kell kapkodni a kivitelezőnek.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
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Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2012.(II.23.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006 számú,
Városközpont Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése c. projekt műszaki tartalmának
megváltoztatását, az előterjesztéshez mellékelt változási jegyzékek alapján (A-rész,
Kulturális Központ és Szabadtéri Színpad készítette: Kovács Ferenc vezető tervező,
Fonyód, 2012.01.25., B-rész készítette: Arker Stúdió Kft. ft: Lőrincz Ferenc vezető
tervező, készült, Kaposvár 2012.02.02. és) jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a műszaki tartalom
változását a közreműködő Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség-nek jelentse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Kérdések, interpellációk
Kertész-Balázs József képviselő:
Érdeklődni szeretné, mivel sok víz lezúdul most az utakon, hogy az Állomás téren
megoldódik-e a csapadékvíz elvezetés? Tudjuk, hogy született egy bírósági végzés, egy ottani
üzlettulajdonos sajnos több embernek tönkre teszi az életét, mert nem tudnak csapadékos
időben közlekedni.
Szabó Balázs Kft. ügyvezető:
A bírósági ítélettel volt egy kötelezettségünk, hogy visszaállítsuk az eredeti állapotot. A
tulajdonossal felvettük a kapcsolatot, a munka elkészült, amit az építési naplóban is
rögzítettünk.
A helyzet az változatlan. Van egy olyan műszaki megoldás, hogy megkerüljük az egész
üzletkomplexumot, de ennek a költségei olyanok, amit a város nem tud felvállalni.
A városnak el kell dönteni, hogy megfinanszírozza-e ezt a kerülő nyomvonalat.
Egyébként létezik a közterületen egy szikkasztó.
Kertész-Balázs József képviselő:
Nem létezik, mert olyan jól sikerült helyreállítani az eredeti állapotot, hogy az betemetésre
került.
Hidvégi József polgármester:
Javaslom, hogy közterületre csináljuk egy 3x1 méteres, 1 méter mély szikkasztót, amit
tömjünk meg zúzalékkal, és kerítsük le, hogy nehogy valaki beleessen. Járjunk utána, hogy
engedélykötelese-e, kell-e hozzá terv.
A másik szomszéddal mire jutottatok?
Szabó Balázs Kft. ügyvezető:
Volt egy megkeresés, de nem érkezett rá válasz.
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Hidvégi József polgármester:
Keressük meg a megoldást.
Szőcs Mihályné képviselő:
A Harmatos utca süllyed, szakemberrel kellene megnézetni.
Egy lakó arra kért, jelezzem, hogy a temető felső felénél a mező felől van egy sorompó csonk
a fűben, ami több autónak az olajtartályát már leszakította. A másik kérés, hogy a Magay utca
végén vannak olyan kivágott fák, amiknek a gyökérzetéből csak hajtások nőnek ki, de a
gyökerek felnyomják az utat. Lettek bejelölve fák, amiken alakítást kell végezni. Ezekre az
alakításokra mikor kerül sor?
Hidvégi József polgármester:
Ez már lezajlott. Az E-ON által bejelölt fák nem mindegyike került kivágásra, a metszések,
alakítások már megtörténtek.
Kertész-Balázs József képviselő:
Az Árpád partot a nagy hófúvás járhatatlanná tette. Azóta eltelt két hét, de az Árpád partra
még mindig nem lehet bemenni.
Szabó Balázs Kft. ügyvezető:
Amikor leesett ez a nagy hó, mi megpróbáltuk az Árpád partot is takarítani, de a nagyobb
gépek sem tudták a havat eltolni, bejelentés sem érkezett, állandó lakó nincs, így úgy
gondoltuk, hogy kár ebbe időt, energiát fektetni. A hétvégére + 12 fokot jósolnak, az időjárás
meg fogja oldani a problémát.
Mivel több kérdés, interpelláció nem hangzott el, a nyílt ülést bezárom, rövid szünet után zárt
üléssel folytatjuk Képviselő-testületi ülésünket.
Jegyzőkönyv lezárva: 1650 órakor.
K. m. f.

Hidvégi József
polgármester

dr. Nagy Szabina
aljegyző
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