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1. Richter Gusztáv telepvezető megnyitja a telepgyűlést, köszönti a megjelenteket.  
 

 Megemlékezés a közelmúltban meghalt dr. Perjés Istvánról és Völgyi Károlyról.  
 A TVSK megalakulásának 45 éves jubileuma alkalmából a telepet alapító családok 

emlékplakettet kapnak: Szerecz László és felesége Linci, valamint dr. Bán István és felesége 
Sikos Andrea. 

 
2. A napirendi pontok ismertetése, elfogadása 
Napirendi pontok: 

 Általános helyzetkép a telepről 
 Pénzügyi beszámoló 
 Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 Sporttevékenységek és azok díjazása 
 A rendezvények kiértékelése 
 A telep – minden, ami a telepről szól 
 Egyebek 

 
A telepgyűlés napirendi pontokat 53 igen és 1 tartózkodással elfogadta. 
 
3. Általános helyzetkép - telep működésének, helyzetének ismertetése 

 A Telep megfelelően működik. Gond a közüzemi díjak nagymértékű emelkedése. 
 Önkormányzati ellenőrzés – folyik-e nyaraltatás a Telepen. Jegyzőkönyv készült a nem 

nyaraltatásról. 
 A vizesblokk tetejének becsukásáról a Technikai Bizottság dönt. 
 Tűzre való árbocok a hangárban. Akinek kell, jelölje meg, 2 hét van rá, a jelöletlen árbocok 

kikerülnek a hangárból. 
 A pénz befizetésekről – Az április 30-ig fizetendő díjak egyik része az előző évi közüzemi 

díjak, így a késve fizetők előző évi közüzemi díjait a klub fizeti ki. A befizetési fegyelem 
96%-os. A részletfizetők is a májusi telepgyűlésig egyben fizessék be díjaikat. 

 Sporttevékenység díjazása – A TVSK csak a preferált nagy versenyek nevezési díjait 
szeretné fizetni. Döntsön a Telepgyűlés arról, hogy azoknak a versenyeknek a nevezési díjait 
a telep fizeti, amelyeket a központ nem preferál. Ez 200 000 Ft-ot tenne ki éves szinten. 
Nyéki L. – Nem csak 15-ös és 25-ös hajók vannak a kikötőben. A kiírt versenyek nevezési 
díjait fizessük ki, van egyéb költségünk is.  
Kenéz L. – A klub nem fizet más hajóosztályoknak nevezési díjat, csak a 25-söknek ad 
támogatást, hogy a versenyeken meglegyen a kellő számú induló. A klub a 25-ös flotta 
fenntartása érdekében teszi, nem vonatkozik házi versenyekre és más hajókra. Az volna a 
cél, hogy vitorlázzunk. Minden elismerésem a 15-ösöknek.  
Székely R. - Mely versenyekre vonatkozik? 



Hegedűs I.- Alsóörs és Ábrahámhegy kifizeti a versenyek nevezési díját. 
Ifj. Fischer D. – Minden verseny nevezési díját kifizetik, amin elindultam mindegyiken 
kifizették. 
Székely E. – A Lacaj nevét öregbítené. 
A májusi telepgyűlésen lesz döntés, mely versenyeket preferáljuk. 

 A telepen megjelentek az egerek és a patkányok. Szakembert kell hívni a rágcsálóirtásra. 
 A nagy kikötői – BAHART - díjszabás ismertetése. A telepvezetőség javaslata, hogy 

minden bérlő a BAHART árainak az 50%-át fizeti a központ felé, ha megszavazzátok. 
Hegedűs I. – Ez megint kitolás azokkal a TVSK tagokkal, akiknek nem volt szerencséjük, 
hogy kapjanak hajóhelyet. 
Richter G. – A bérlők azért tudtak ebbe a miliőbe idejönni, mert a teleptagok ezt hozták létre 
40 év alatt. A bérlők mit csináltak a telepért a bérlésen kívül? 
Hegedüs I. – Az öcsém kövezésbe fizetett. Én 1988 óta vagyok itt, az öcsém 199? óta. 
Kottász B. – Nem értek egyet. 1969 óta vagyok itt, két bővítésben vettem részt, saját munkát 
végeztünk, saját pénzből építettünk. 
Haraszti É. – Akiknek állandó hajóhelyük van, azok sem ingyen jutottak hozzá, keményen 
fizettek abban az időben. Sokan állnak sorba a bérlőhelyért. Iszonyú elvárásaik vannak. 
Nyéki L. – Sok a jelentkező. Vagy a telephasználati díjat emeljük vagy a bérleti díjat. 
Székely R. – Csak az alapárról van szó. 
Szavazás.  
A bérleti díj megállapításával egyetértett 45 fő, tartózkodott 7 fő, nem értett egyet 2 fő. 
 

4. Pénzügyi beszámoló  
Az Ellenőrző Bizottság ellenőrizte a számlákat, mindent rendben talált. A Telep senkinek 
nem tartozik. A Balaton-átúszás pénze nem érkezett még meg, ha megjön, akkor a Telepnek 
2,2 millió Ft-ja  van a bankban.  
 

5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 Bán I. – Az a jó hír, hogy nincs hír. A központban és a telepen végzett pénzügyi ellenőrzés 
 során megállapítható, hogy valamennyi tétel a telep hasznát szolgálta, a pénzügyi fegyelem 
 jó. Az Ellenőrző Bizottság észrevételeit figyelembe vették. Még foglalkozni kell a veszélyes 
 fák és az árboctároló ügyével. Figyelni kell, mert a Fonyód-Badacsony közti kompátkelő 
 miatt a telep is reflektorfénybe kerül. A Telep szabályzata előírja, hogy a költségvetés 30 %-
 át meghaladó kérdésekben a Telepgyűlés jogosult dönteni. Egész évben jó kedv, sportolás, 
 rend van. A Technikai Bizottság létrehozása jó döntés volt. 
 Richter G. – Veszélyes fák ügye a jövő vasárnapig elintéződik. A gondnok nagyon jól végzi 
 a munkáját, rend van a Telepen, a gépek jó állapota neki köszönhető. 
 Martin J. – A költségvetés egyes fejezetei hogy teljesültek?  
 Bán I. – Árboctároló kialakítása folyamatban van, a közösségi ház beruházása elmarad, 
 semmi támadható, jogilag bizonytalan ügylet nem történt, a TVSK központja is meg van 
 elégedve a pénzügyi fegyelemmel. 
 Hegedűs I.- A kikötő legutóbbi szabályzata 1995-ös, korszerűsíteni kell a 2005-ös 
 sporttörvénynek megfelelően és a TVSK előírásai alapján – alapszabály korszerűsítés.  
 Martin J. – A törvényi vonatkozások hogyan teljesültek, a telep jogkövető magatartása, 
 nincs költségvetés. A Telepgyűlés most döntsön, hogy a következő vezetőségnek legyen 
 feladata a jogkövető magatartás kidolgozása vagy ne legyen.  
 Kottász B. – Janó keveri a fogalmakat. Nincs hűtlen kezelés. 
 Haraszti É. – Mindenki befizeti a csekket, nem mi vagyunk a kifizetők, minden a TVSK 
 központon keresztül történik. 



 Kenéz L. –  2008-tól a TVSK bekerült az ÁFA-körbe. Mi saját bankszámlaszámmal 
 rendelkező önálló pénzügyi gazdálkodást folytató telep vagyunk. Amit nem tagdíjként 
 szedünk be, hanem költségként, azután az ÁFÁ-t ki kell vetni, majd át kell utalni. Ezeket 
 rendbe kell tenni a tél folyamán, ennek megfelelően ki kell vetni. 
 Székely R. – Janónak bizonyára igaza van, de senki sem tudja, miben van igaza. A tavaszi 
 telepgyűlésre ki kellene gyűjteni, mi az, amit rendbe kellene tenni. 
 Dr. Fischer D. – Csatlakozom Kottász B.-hoz, ránk az 1980. évi 2-es törvény vonatkozik, 
 mert egyesület vagyunk. A szoros gazdálkodási szabályok nálunk másképp alakulnak. A 
 központ dolgozza ki az erre vonatkozó ajánlásokat. 
 Richter G. – A központi jogász az őszi küldöttgyűlésre átdolgozta a teljes TVSK 
 alapszabályát, amit telepi szintre kellene hozni. 
 Dr. Fischer D. – A pénzügyi szabályzók másképp alakulnak. Itt nem elsősorban versenyzés, 
 hanem túra és versenysport van. Mindent fizessenek ki a versenyzőknek, vagy az egyesület 
 vagy a  telep. 
 Hegedüs I. – Az ÁPV Rt szerződésben mik a feltételek.  
 Martin J. – A Felügyelő Bizottságnak joga van 
 Hegedüs I.- Azt kértem, hogy jogászok - Kottász Béla  és a fia - nézzék meg, mi benne a 
 kötelesség. 
 Székely R. - Tavasszal kell erről beszélni. 
 Martin J. – Döntsük el, a jogszabályok szerint működünk-e. 
 Fischer D.- Egy dologban kell döntenünk, ez a legfontosabb, a Jani József státusza. 
 Bán I. – A központi Ellenőrző Bizottság meg van elégedve a Port Lacaj gazdálkodásával és 
 tevékenységével. Lehet javítani, tovább lehet fejleszteni, de nincs baj. 
 Székely R. – Annyiban csatlakozom Janóhoz, hogy nézzük meg, mi az, amit feltétlenül meg 
 kell változtatni. 
 Richter G. – Jani József nyugdíjas, nem akar hivatalos munkavállaló lenni, lejár a Lacajba, 
 szorgalomból ellenőrzi a gépeinket. 
 Martin J. – Az a probléma, hogyha egy munkavédelmi felügyelő a gondnokot keresi, vagy 
 történik egy baleset. Eleget kell tenni a megváltozott jogi előírásoknak. 
 Kottász B. – Janónak igaza van. Bármilyen baleset történik, a felelősség fennáll. Meg kell 
 kérdezni Jani J.-t, neki hogy jó. 
 Jani  J. – Nekem így jó, segítek, van időm 
 Nyéki L. - Nem kötelező a gondnokot díjazni. 
 Cserkúthy L. – Janóval egyetértek abban, hogy bolhányi az egész. Akinek cége van, tudja, 
 hogy a hatóságok hogyan működnek. Valahova odamennek, akkor valamit fizetni kell.  
 Ifj Fischer D. – Míg a cégedet nem akarják elvenni, a kikötőt igen. 
 Richter G. – 2016-ig meghosszabbítottuk a kikötő működési engedélyét. A Balatonboglári 
 Földhivatalban megtekinthető – a telep három helyrajzi számon szerepel, tulajdonos a 
 TVSK. 
 
6. Rendezvények voltak:  

 45 éves jubileum 
 75 éves a flotta - megemlékezés  

 
7. Egyéb  

 Kenéz L. - A háztulajdonosok adják meg, küldjék el e-mailben annak a nevét, születési 
helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító számát, lakcímét, akinek vagy akiknek  a 
nevén van a ház . 

 A májusi telepgyűlés telepvezető választásához jelölőbizottság létrehozása: 



Kottász Béla (elnök), Fábián György (Kaposvár, Fonyód), Keresztes Zoltán (Budapest), 
Haraszti Éva (Pécs), Morsits Árpád (Szombathely) 

 Északi móló 46-os helytől: Tamás I. (Öcsi), Hegedüs L. (Ordas), dr. Szabó Gy. (Credo), 
Gyurina R (Delfin), Fábián (Kora), Gimesi M. (Placenta), Gál S. (Zso-zso),  Töth L. 
(Dáridó), Hegedüs I.(kuk), Nyéki L. (Betti), Mező I. ( Bige),  Nagy T. (Samaniti),  Verbőci 
J. (Gonosz), Beck F. (Sholcz 22), dr.Németh P.(Navalia), Inhoff Ottó (Ficánka), Bocsák V. 
(Imola), Cserkúthy L. (Csézió), Horváth L. (Paprika), Kovács I. (Bestia), Országh D. 
(Róka), Bazsó L. (Töklyó), Török I. (Piroga – bérlő), dr. Gőbel ( ),  Székely R. , Richter G., 
Ottófi? (Lucaszék) 

 Mindenki az e-mail címét adja meg. 
 Túranaplókat le kell adni! Aki nem adja le, 3-szoros tagdíjat fizet. 
 Kamera felszerelésének lehetősége a közösségi házra 

 


