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Polgármester beszámoló
FEJLESZTÉSEK

MIVEL SEGÍTHETNEK ORVOSAINKNAK?

A fejlesztések nem állnak meg, sőt igyekszünk
az összes pályázati lehetőséget megragadni,
hogy szebbé, jobbá tegyük a várost. dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselővel és Lajkó
Frigyes alpolgármesterrel folyamatosan egyeztetünk a település terveiről, lehetőségeinkről és
a lehetséges fejlesztésekről. Újabb utcák, és
intézményeink további felújítását szeretnénk
megvalósítani a közeljövőben. Szóba került
Gyártelep és Tobruk csapadékvíz elvezetésének teljes felújítása is.

Ez év augusztus 29-én ünnepli 100 éves
jubileumát a Nitrokémia. Ennek ünneplésére a
volt papírgyári parkolóban szervezünk egy a
Nitrokémia Zrt. és Balatonfűzfő Város Önkormányzata által közösen szerveze nagyszabású rendezvényt, ahova mindenkit szereteel várunk. Erről a következő lapokban
fogunk bővebb tájékoztatást adni.

Kérjük, türelemmel várják meg, míg az
asszisztensek felhívják, értesítik Önöket!
Kérem, hogy mobiltelefonjaikat tartsák
maguknál és vegyék fel, hogy elérjék Önöket!
Kérem, hogy türelemmel, megértéssel segítsék
az egészségügyi dolgozók munkáját, mert
mindenki sorra fog kerülni!

COVID-19

100 ÉVESEK

ÚTBURKOLAT BONTÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK

FAKIVÁGÁSOK, TERÜLETRENDEZÉSEK

ÁGAK, NYESEDÉKEK ELVITELE

Balatonfűzfő természeti értékeit ﬁgyelembe
véve, a lakossági jelzések és szakértői
állásfoglalás birtokában az elmúlt hetekben
több helyen is kivágásra kerültek veszélyes,
kiszáradt fák. A Városgondnokság megújult
vezetéssel, szervezeebben próbálja az évek
ala felgyülemle problémákat megoldani. A
területen dolgozók lelkiismeretes munkájának
köszönhetően egyre rendezeebbek a területeink. Köszönjük Nekik, hiszen nem
könnyű feladat, amelyet extrém időjárási
körülmények közö kell elvégezniük.

Mivel a Balkom K. már sehol nem viszi el az
ágakat, nyesedékeket, ezért Képviselő Testületünk arra az elhatározásra juto, hogy a
saját Kjével oldja meg ezt. Balatonfűzfő Város
Önkormányzata Fűzfőürdőről május 17-én
hétfőn, Tobrukból és Szalmássy-telepről pedig
május 25-én kedden fogja elszállíatni minden
ingatlan elől a zöldhulladékot az alábbi
feltételek melle: Az ágakat, ágnyesedékeket
(max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak)
NEM DRÓTTAL, kévékbe kötve (max 6 darab
kéve)
Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális
hulladék jellegű egyéb anyag (kő, öld,
drót…stb) kerül, a kevert anyag komposztálásra
alkalmatlanná válik, így a gyűjtő autó nem
szállítja el‼!

ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSSEL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A Balkom K. házhoz menő zöldhulladékgyűjtése április 28-án és május 12-én szerdán
lesz.
Csak a lágyszárú zöldhulladékot illetve a
ledarált ágakat viszik el zsákokban. A 120
literes zsákoknak átlátszónak kell lenniük, nem
lehetnek feketék
·Csak azokat a zsákokat viszik el, melyeken
matrica van.
·Matricát a Közösségi házban (József A. utca 12)
lehet átvenni április 6-tól május 7-ig. Hétfőn 912 óráig szerdán és pénteken 13-18 óráig.
Bővebb tájékoztatót a Balkom k-től kaphatnak www.balkom.hu illetve a szórólapjukon
osszák meg.

Megkérek Mindenkit, hogy ebben az időszakban még jobban segítsük egymást, legyünk toleránsabbak egymással!
Köszönöm a megértésüket, és kérem, hogy
ezekben a nehéz napokban is keressék a jót és
a szépet!

"Örülj, ha esik az eső,
mert ha nem örülsz,
akkor is esni fog!"

EGYÉB IDŐPONTBAN, TÉRÍTÉS
ELLENÉBEN ZÖLDHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS
A Fűzfői Vagyonkezelő K térítés ellenében
vállalja, hogy az ingatlanon összegyűlt
zöldhulladékot elszállítja a komposztáló
udvarba. A részletekről bővebb információ és

időpont egyeztetés a

88/574-584 telefonszámon.

Szanyi Szilvia
polgármester

Lapzártánkig születe KT Határozatok

100 éves születésnapján köszöntöük Lajkó
Frigyes alpolgármester úrral és az intézményvezetőivel dolgozóival, Lachegyi István
Károlynét a Támasz Idősek Ohonában.
Margit néni személyében egy nagyon kedves
hölgyet ismerheünk meg, akinek a kedvenc
szórakozása az olvasás. 1921. február 24.
napján, Dévaványán születe, egy 8 gyermekes család negyedik szülö gyermekeként.
Tanulmányait Békéscsabán végezte, ahol a
polgári iskolát követően gyors- és gépírást
tanult. Az ünnepelt 1940-ben ment férjhez és a
házasságból születe meg egyetlen leány
gyermeke Éva, aki ma már 79 éves. Leánya a
már középkorú ﬁával együ köszöntöe
édesanyját ezen a jeles napon. A környezete
által régi erkölcsűnek és becsületesnek megismert Margit néni mindig is elfogadta azt,
amit a sorstól kapo, ebben vallása és Isten
szeretete is segítee. Fontosnak tartja, hogy az
ember, szereteel éljen és így is érezzen mások
iránt is.
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Az elmúlt hetekben és a következő hónapokban nehéz feladatot kaptak háziorvosaink. Be kell oltaniuk a Covid vírus elleni
vakcinákkal településünk lakóit. Sok regisztrált 65 éven felüli lakos sem került még
sorra. Több ezer oltásról van szó. Ezért is
köszöntük meg az orvosok, az asszisztensek és
az őket segítő önkéntesünk munkáját is.
Feladatukat nehezíti, hogy nem tudják előre,
hogy mennyi és milyen típusú oltóanyagot
kapnak, hiszen az országos beszerzések sem
kiszámíthatóak, üggenek a gyártó cégek
kapacitásától és aól, hogy hogyan osztják
szét a megrendelő országok közö. Amikor
tájékoztatást kapnak az orvosok arról, hogy
milyen és hány darab vakcinát kapnak, akkor
végig kell hívniuk a listájuk alapján az
igénylőket. Hogy ki milyen oltóanyagot kap,
az ügg a személyek egészségügyi állapotától.
Az asszisztensek hívják fel a regisztráltakat,
mivel nincs sok idejük a napi betegellátás
melle, így nincs idejük egy-egy oltásra
jelentkező hosszas keresésére. Az oltás nagy
adminisztrációs munkával jár. Az elkövetkező
időszakban hétvégén is fognak oltani az
orvosok. Ez megterhelő ﬁzikailag és pszichikailag is, ezért besegíteek képvi-selőink és
kültagunk is az adminisztrációba.

A Gagarin utcában és a városi stadionban is
elkészült a járda. Városszerte lesznek útburkolati javítások. Hamarosan megkezdjük a
Zombor utca felújítását, ami szintén kellemetlenséget okozhat. Kérjük szíves türelmüket. Tavaly januárban felszólaltam a DRV
Közgyűlésén, hogy tarthatatlan az az állapot,
ami az Árpád utcában van. Akkor megígérték,
hogy megoldják ezt és beütemezik majd a
2021-es évi fejlesztéseik közé. Ennek köszönhetően az Árpád utcában és a József Aila
utcában tavasszal a DRV felbontja az útburkolatot, mivel új szennyvízvezeték kerül
elhelyezésre.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonát
képező 1032/4 hrsz kive beépítetlen ingatlan
fejlesztési lehetősége céljából ivóvíz és
szennyvíz bekötést létesít.
Megalakult a Balatonfűzfő Város Értéktár
Bizosága: Berki Kálmán, Bíró Ibolya, Diósi
Péter, Hegedűs Józsefné és Szeli Dóra Réka
tagokkal.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata együműködési szándéknyilatkozatot írt alá a
Balatonfűzfő – Litér Turisztikai Egyesüleel az
egyesület települési értéktárra épülő FűzfőÉrtéktúra és BalatonÉrtéktúra pályázata
kapcsán.
A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra került.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonproﬁt Zrt.
által kezelt, „A balatonfűzfői Tobruki Strand
innovatív fejlesztése” című projektben kérte
Támogatótól az Eszközök beszerzése projektelemre vonatkozóan a Projekt ﬁzikai
befejezésének terveze dátumának módosítását. Mivel Támogató az építési beruházás
megvalósítását a rövid határidő mia kockázatosnak tartja, ezért Balatonfűzfő Város
Önkormányzata kérte Támogatótól a projektelem projektből való törlését és a műszaki
tartalom változás mia a Támogatói Okirat

módosítását. Az Önkormányzat vállalja, hogy a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonproﬁt
Zrt. által kezelt Strandfejlesztés V. ütemben
pályázatot nyújt be a Tobruk Strand bejárati
főépület tetőterének bababarát szolgáltatásokkal történő beépítésére. Képviselő-testület
elrendelte a módosítási igény Támogató részére
történő benyújtását.
A Fűzfői Vagyonkezelő K. ügyvezető igazgatójának tájékoztatását - mely értelmében a
Fűzfői Vagyonkezelő K. a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működéséhez
készíte Irányelvben foglaltaktól eltérő módon,
a költségvetési szervek belső rendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet szerint teljesíti a jogszabályi
kötelezeségét, különös tekinteel a vezetői
nyilatkozat kiállítására -, a Társaság tulajdonosi
jogok gyakorlójaként tudomásul véve a polgármester felkérte a Társaság Ügyvezetőjét,
hogy 30 napon belül intézkedjen a szükséges
intézkedések megvalósításáról.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” c. pályázati kiírás
alapján, pályázatot nyújt be: A balatonfűzfői
Petőﬁ és Nagy László utca felújításara.

(Balatonfűzfő 1058/4. hrsz-ú telek Helyi Építési
Szabályzat módosítása kapcsán) a bemutato
fejlesztési elképzeléseket ﬁgyelembe véve azzal
a kiegészítéssel, hogy terveze új kerékpárút
nyomvonal érinteség esetén az új építési
szabályozásba azt be kell emelni.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogatja
a Peso Hungária K. Kérelmét, (Balatonfűzfő,
Aradi utca 3- 686/1 hrsz-ú telek H.É.Sz. módosítása kapcsán) a bemutato fejlesztési elképzeléseket ﬁgyelembe véve.
A Vágfalvi Oó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói álláshelyére
Szerdahelyiné Lőrincz Nórát, 2021. április 1.
napjától - 2026. március 31. napjáig - 5 évre
kinevezte.
A Balatonfűzfő belterület 1495/375. hrsz. ala
található ingatlan elidegenítésére vonatkozó
előkészítő irat alapján a polgármester hozzájárult, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő K. az
értékesítést előkészítse és a társaság jogi
képviselőjének bevonásával meghirdesse.
K.T. az önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó 2021. évi
összesíte közbeszerzési tervet jóváhagyta.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogatja
a Muthermal Szállodaüzemeltető K. kérelmét,

Király Anita
polgármesteri referens
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