
Jegyzőkönyv a TVSK Fonyódi telepének
megismételt telepgyűléséről

2020.10.17, Fonyód, Port Lacaj klubház előtti tér

A meghívóban megjelölt eredeti időpontban, 2020. október 14. délelőtt 8 órakor a kijelölt
helyszínen nem gyűlt össze érvényes telepgyűlés megtartásához szükséges létszámban a tagság.

10:00 Németh Péter telepvezető megnyitja az ülést. Jelenléti ív szerint jelen van 38 fő, ebből
szavazásra jogosult 28 fő.

1. szavazás A telepgyűlés egyhangú többséggel megválasztja Németh Pétert levezető elnöknek

2. szavazás A telepgyűlés egyhangú többséggel megválasztja Perjés Ábelt jegyzőkönyv vezetőnek.

3. szavazás A telepgyűlés egyhangú többséggel megválasztja Székely Róbertet és Mező Istvánt
jegyzőkönyv hitelesítőnek

1. Beszámoló az elmúlt időszak főbb tevékenységéről
1.1. Beszámoló a július 26-i telepgyűlés utáni időszak telepi életéről

Németh Péter: Új gondok van nyár közepe óta, a telepi rend láthatóan sokat javult. Sok mindent
kellett rendbe tenni, ezeken folyamatában megyünk végig.

1.2. Beszámoló a kikötő felújítással kapcsolatos műszaki kérdésekről és a beérkezett
árajánlatokról

Fischer Dezső: 4 vállakozó volt, Fejes Károly, Somsics Sándor végül nem adott ajánlatot. Horacam és
Aqua Sió adott árajánlatot, előbbi bruttó 17,5 millió utóbbi bruttó 19 millió forint nagyságrendben.
Pontos számok megtekinthetőek az árajánlatban. Ugyan Aqua Sióé a drágább, de ők Magyarország
legnagyobb kikötőépítői, csak 1 alvállalkozót hoznának be a mukára, 1 millió Euro szakmai
felelősségbiztosítással rendelkezik. Horacam biztosítást nem mutatott be, érdemi kikötőépítési
referenciája nincs, 4 alvállakozóval dolgozna.
A fentiek alapján a vezetőség a Aqua-Sióval való szerződést támogatja.
Fontos része a szerződésnek, hogy abban a pillanatban, hogy átadtuk a munkaterületet, onnantól
nem léphetünk be, nem is fotózhatunk, stb, veszélyes üzem és a kivitelező úgy vállalja ennek
biztosításának a felelősségét, hogyha ezt betartjuk. Ki lesz jelölve a Balatoni Vízügyi Igazgatóság
engedélyével az átadási dátum. Ez várhatóan november 15, az engedély kiadásától függ. Február 15-
éig lesz várhatóan a levonulás. Komoly kötbér van a szerződésbe építve erre vonatkozóan. Az
ajánlatokat és a szerződést nyilvánossá nem tehetjük, az érintett cégek ehhez nem járultak ugyanis
hozzá, de minden megtekinthető kérésre a vezetőségnél.

Németh Péter: Nov 1-15 közt minden hajó legyen kivéve.

ifj Bán István: a jelenlegi jogi határral lesz a kivitelezés? Hogy oldjuk meg azt, hogy a valós
határvonal és a jogi határ közt 1 m különbség van? Hajózási felügyelet megmondta, hogy a belső öböl
szájának meg kell felelnie a hajóméretekhez viszonyított szélességnek. Miért nem felelünk meg
ennek? Miért nem a jogi határt követhetjük?
Fischer Dezső: Meglévő nyomvonalat fog követni a vállalkozó, így minősül állagmegóvásnak,
felújításnak, erre kötünk szerződést. .
Mező István: Sokkal többe kerülne a nagyobb léptékű munka (földkivétel, stb). 4 éve volt Bán



Istvánnak arra, hogy ezt nyélbe üsse.
Martin János: A hajózási felügyelet az engedélyünket nem vonja vissza. Ha nekik nem tetszik a
jelenlegi helyzet, akkor az előírások szerint csak a kis öböl bejáratának egyik oldalán egy hajóhelyen
nem lehetne kikötni nagyobb méretű hajót, ennyit veszíthetünk mindössze. A szárazulat kivételt a
Balatonból bármikor engedélyeztethető, ha később lenne rá pénzünk, sőt, az engedélyt még a
kivitelezés után is meg lehet kérni. Mi viszont csak a jelenlegi állapotot rekonstruáljuk, az nem
engedélyköteles. Ebben az eljárásban vagyunk benne.
Székely Robert: 2021 júniusig van engedélyünk. Egy igazság van, hogy most Kenéz László, Martin
János, ifj Fischer Dezső és Németh Péter által javasolt megoldások mind egy irányba mennek. Már
nincs arra időnk, hogy ezzel ellentétes irányba mutató, engedélyköteles munkákat tartalmazó
javaslatokat vizsgáljunk

1.3. Javaslat a legkedvezőbb árajánlat elfogadására.

Németh Péter: A telepgyülés hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az Aqua-Sió Vízépítő Kft árajánlata
alapján, az abban leírt műszaki terjedelemre az Aqua-Sió Vízépítő Kft-vel a kikötő felújításra
szerződést kössön.

4. szavazás: A telepgyűlés 25 Igen 2 Nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja, hogy a telep az
Aqua-Sió Vízépítő Kft árajánlata alapján, az abban leírt műszaki terjedelemre az Aqua-Sió Vízépítő
Kft-vel a kikötő felújításra szerződést kössön.

Kenéz László: Ki adott Bán Istvánnak felhatalmazást a kikötő ügyében eljárjon a hatóságoknál? A
hatóságoknál lévő felhatalmazás nélküli ügyintézés fogja aláásni a kikötő ügyét. Nincs Martin-Kenéz
terv, csak a fennmaradásunk a cél.

2. Telep-üzemeltetés kérdései
2.1. Díjfizetési fegyelem

Homoki Etelka: Minél előbbi kivetéseket kéri a Felügyelő Bizottság. Sokat késtek a befizetések.
Októberre ért be a 90 %.
Németh Péter: Jövőre gyorsabb lesz. Belépőkártya lesz, csak az fog tudni belépni, aki befizette. Aki
hitelesített mérőt helyez ki, az annyit fog fizetni, amennyit mér, aki nem, arra az összfogyasztást
osszuk szét.
Bán István: Rugalmas felügyeletet és emlékeztetőt kér.

2.2. A július 26-i telepgyűlési határozatok végrehajtásának állása a közüzemi
fogyasztásmérők (víz, gáz, villany, internet) cseréjéről és hitelesítéséről

Mező: A keleti oldalon felhelyezésre kerültek egyes házaknál hitelesített mérők, de még nem
mindenhol
Csézi: A nyugati oldal óráit beszerezte, szerelése még nem történt meg.

Martin János: Amikor a közművek legközelebbi leolvasása meglesz, abban az időpontban kellene az
összes almérőt leolvasni.

3. Javaslat FB tag választására
Tóth Csilla: 62 emailre érkezett 6 válaszemail érkezett a felügyelő bizottsági tagra. Ezek szerint a

jelöltek:

· Tomka Ákos: jelen van és vállalja, bemutatkozik (boglári ügyvéd, jelenleg Balatonszárszó
alpolgármestere)



· Székely Róbert: jelen van, nem vállalja, Tomka Ákost javasolja
· Németh József: jelen van, nem vállalja
· Cserkúthy László: jelen van, nem vállalja
· Tóth Csilla: jelen van, nem vállalja

5. szavazás Tomka Ákos felügyelőbizottsági taggá választásáról. Támogatja 26 fő, nem támogatja 0
fő, tartózkodik: 2 fő.

4. Novemberben a TVSK tisztújítására kerül sor, melyhez Telepenként 1 fő jelölő
bizottsági tag megválasztása.

Németh Péter: TVSK központi tisztújításra jelölteket kell küldenünk.

6. szavazás: Tóth Csilla jelölőnek választása. Támogatja 26 fő, nem támogatja 0 fő, tartózkodik: 2
fő.

5. A nyár elején a kikötőnkbe került meteorológiai állomás ügyének tisztázatlan
kérdései.

Richter Miklós: Meteorológiai állomást szeretné elvitetni, majd a jövőben a kihelyezésének
körülményeiről szeretne a telepgyűlési döntést. Kaposváron ugyanilyen kihelyezésért pénzt fizetnek.
Személyiségi jogok miatt is aggályos a kamera.

Bán István: kamera kihelyezése adatvédelmi aggály

Martin Janó: Perusza volt vizirendőr fia tesztelési lehetőséget kért rajtam keresztül. Telepvezetői
engedélyt kapott. Saját áramforrás, saját adathasználat. Nekünk ez ingyenes szolgáltatás.

Németh Péter: Tavaszi telepgyűlésre legyen előkészítve, szavazásra.

6. A tvskportlacaj@gmail.com levelező fiók és a www.portlacaj.hu home-page
üzemeltetésének tapasztalatai

Németh Dávid karanténba helyezése miatt elmarad

7. Egyebek:
Robinak köszönet a kukák aljának kivitelezésére. Tamás Öcsinek köszönet a nyári munkáért.

Brezvai Mariann: Vannak vételezési pontok az oszlopokon, ami nem mérhetőek. Az itteni
fogyasztást nem lenne szabad szétosztani.

Fischer Dezső: Vitorlásra, vilanyhajók vételezési pontjain van almérő. Sok ilyen szabad pontot
lekötöttünk.

Tóth Csilla: Májusban elmaradt a lomtalanítás, jövő hét vasárnap lesz, a kerítésen kívülre, ahol most
a fákat kivágtuk

Martin János: a 3 tagi jelentkezővel megtörtént a telepvezetőségi egyeztetés?
Németh Péter: nem

id Bán István: Kenéz László, Martin János viselkedését Bán Istvánnak szembeni magatartását
nehezményezi, felügyelő bizottság segítségét kéri.

Németh Péter: Felügyelő bizottságnak nem ez a feladata. Én szeretném kézbe venni.



Kenéz László: Nem én írtam az első sértegető levelet. Ígérem, hogy továbbra is képviselem, hogy a
felújítást és a kikötőépítést Bán István összekeveri, és emiatt kárt okoz a telepnek a hatóságoknál
való egyéni, felhatalmazás nélküli ügyintézésével

ifj. Bán István: megjelent-e a telepvezető az eredetileg kijelölt időpontra kiírt telepgyűlésen?

Fischer Dezső: Imhof Ottóra és Berki Lacira megemlékezés

Németh Péter: Székely Robertet felkéri a vitorlás rendezvények szervezésére. Ötleteket, tanácsokat
várunk. Ábrahámheggyel közösen esetleg 70-es és jolle bajnokság szervezésére

Tönkő Kata segítséget ajánl fel a vitorlástáborra.

Németh Péter 11:12-kor zárja az ülést.

Jegyzőkönyv vezető: Perjés Ábel

Jegyzőkönyv hitelesítve: Pécs, 2020.10. .

__________________ ______________

Székely Róbert Mező István
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő


