
Jegyzőkönyv 

Telepgyűlés - Port Lacaj, Fonyód 

2016. május 7. 10:30 
 

Jelen van: 46 fő 

Jegyzőkönyvet vezeti: Homokiné Kis Etelka 

A telepgyűlés 10 órakor nem volt határozatképes (jelen van 46 fő), a megismételt telepgyűlés 10 óra 

30 perckor kezdődik. 

Telepvezető jegyzőkönyvvezetőnek Homokiné Kis Etelkát javasolta.  

 

Bán István telepvezető megnyitja a telepgyűlést, ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Telepvezetőség beszámolója – előadó: Bán István 

2. 2016. végéig elvégzendő munkák ismertetése, felhatalmazás kérése - előadó: Bán István és 

Kenéz László 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója – előadó: Homokiné Kis Etelka 

4. Jelölő Bizottság megválasztása, lejáró mandátumú vezetőségi tagok és EB tag választásához 

5. Egyebek – Haraszti Éva két dolgot szeretne elmondani, Bán István is egy pontot hozzátenne 

A napirendi pontokat a telepgyűlés egyhangúlag elfogadta 1 tartózkodás mellett. 

Rajki P. –  Legalizálni kellene a honlapunkat. A medencében az oldalfalakat ki-ki hozassa 

rendbe vagy lesz más megoldás. 

Bán I. –  Erről lesz szó. Még javaslat az egyebekre? 

1.napirendi pont - Telepvezetőség beszámolója 

Bán I. –   Megkezdi a telepvezetői beszámolót. Megköszöni a bíztatást és a segítséget, 

fontosnak tartja a harmóniát a kikötő életében. Megköszöni a vezetőség munkáját, 

kiemelten Haraszti Éva kritikáit,  Bogdán István gondnok munkáját, valamint Rajki 

Péter, Kottász Béla (SzMSz) és Kenéz László (Megfelelőségi terv) sporttársak 

munkáját. 

 A TVSK elnökség és a Port Lacaj között korábban kialakult problémákat sikerült 

rendezni, sikerült jóviszonyt kialakítani a TVSK elnökségével, majdnem az összes 

elnökségi ülésen ott tud lenni, felolvassa az elnökségi határozatot, mely megszüntette 

telep ellen tervezett jogi lépéseket és visszavonta a szankciókat. 

 Egy feladatunk van, betartani a szervezeti szabályzatunkat, valamint ápolni az 

elnökséggel kialakult jó kapcsolatot.   

 Az elfogadott SzMSz változott, minimális javítások történtek rajta, mert több 

ellentmondás, vagy apró jogszerűtlenség, megfogalmazási hiba volt benne. A TVSK 

elnöksége egyhangúlag elfogadta az előterjesztett SzMSz-t azzal a kikötéssel, hogy a 

javasolt módosításokat a következő telepgyűlésen át kell vezetni. Mintaszerűnek 

tartják az SzMSz-ünket, a többi telepnek is azt javasolják, hogy hasonlót hozzanak 

létre. A Teleprend nem változott. 

 Kőszórás - A két ünnep között tartott vezetőségi ülésen döntött a telepvezetés arról, 

hogy mi a leghamarabb elvégzendő munka. Fejes Karcsitól nem sikerült árajánlatot 

beszerezni. Az uzsabányai kőre kicsit drágább, de még megfelelő árajánlatot 

kaptunk, a fuvar árát nem emelték meg. Bedő Csaba helyi vállalkozó kedvező 

árajánlatot adott a kőszórás munkára. Más árajánlat sokkal drágább volt (uszályról, 

Mahart). Az önkormányzattól 50 m2 –re közterület-foglalási engedélyt kértünk 

utólagos fizetéssel. A kedvező szárazabb időszakot kihasználva sikerült optimálisan 

ütemezni a munkák elvégzését. Sokkal olcsóbb is lett, mintha nehéz gépekkel 

végezték volna. Nagyon rendes munkát végzett a helyi vállalkozó. A 250 t kő bruttó 

1.628.000 Ft. 200 t kő kiszórásának ára 300.000 Ft + áfa. A spicc még hátravan, 50 t 

kő kell még, ennek az ára nem éri el az 500.000 Ft-ot. 



2. napirendi pont – őszig elvégzendő munkák 

Bán I. – Megfelelőségi tervnek kell megfelelnünk 2021-ig, a kikötőben elvégzendő nagyon 

komoly munkálatokról van szó. Kenéz Laci 2021-ig készíttetett megfelelőségi 

tanulmánytervet, amely kötelező, az ütemezési tervnek kell tudnunk az ár vonzatát. 

Felkéri Kenéz Lászlót az előírások ismertetésére.  

Kenéz L. –  A Hajózási Felügyelet írta elő a megfelelőségi tanulmánytervet. A kikötő 

üzemeltetési engedélyének lejártáig az új előírásoknak megfelelően kell elvégezni az 

abban meghatározottakat. Ha nem végezzük el az előírtakat, 2021-ben nem kapunk 

engedélyt a kikötő üzemeltetésére. A tanulmányterv elkészítésével megbízott 

nyugdíjas vízépítő mérnök kiviteli terveket is készített azokra a hektikus pontokra, 

amiket mindenképpen meg kell csinálni (partfal, sólya), a két terv 600.000 Ft-ba 

került. A Hajózási Felügyelet a terveket befogadta. Ismerteti a kötelezően 

elvégzendő, előírt munkákat: vadonatúj partfal – a NY-i és K-i partfalat is át kell 

helyezni, az akácos cölöpözés az optimális, jó megoldás geotextil alkalmazásával. 

Segítséget kér akácoszlopok beszerzéséhez, árajánlatok. 

 TVSK elvileg 300 millió Ft fejlesztésekre fordítható támogatást kaphat (szétosztva a 

kikötők között): kikötőépítésre, vízi- és egyéb turizmusfejlesztésre, vendégfogadás 

kialakítása. 

 BAHART-tól árajánlat kérése arra az esetre, ha pályázunk. Egy másik árajánlat arra 

az estre, ha nincs pályázati támogatás. 

 Sólya a környezetvédelmi feltételeknek nem fog megfelelni, környezetbarát 

tisztítóval és ülepítővel ellátott hajómosó is kell. Ábrahámhegy jó példa, a sólya 

végén kell kialakítani a mosót, a csatornába kötve – ez építési engedély köteles. 

 Tavasszal a vezetőségnek 400.000 Ft-os árajánlatot adott a K-i oldal járdájának 

ideiglenes, de gyors megoldására. 

 Javasolja Műszaki Bizottság választását/létrehozását a gyorsabb és hatékonyabb 

munka miatt, ez a bizottság dolgozza ki a javaslatokat a vezetőségnek és a 

lebonyolításban is részt vesz. 

 Díjak emelésére számítani kell, vagy össze kell dobni rá a pénzt, amikor szükség van 

rá. Most mindenki számítson rá, mert el kell végezni a megfelelőségi 

tanulmánytervben meghatározott az munkákat. 

Flór L. –  Mikorra? 

Kenéz L. –  2021-ig mindent meg kell csinálni. 

Székely R. –  Az akác a magyar teakfa. Az ár egekben, nem lehet 2m-nél hosszabbat kapni. 

Vörösfenyő nem jó? Lehet-e akácot kapni? 

Kenéz L. –  Az akác a legmegfelelőbb. Segítséget kér az akácoszlopok beszerzéséhez. 

Székely R. –  Lehet a sólyát nem itt, máshol kialakítani? 

Kenéz L. –  A víz áramlása miatt is itt kell kialakítani. A tervet meg lehet nézni. 

Fischer D. –  Mi az ára? Milyen hosszú és átmérőjű oszlopok kellenek?  

Kenéz L. –  Kb. 500 db 20-25cm átmérőjű oszlopokra van szükség, 100 db 5 m-es és a többi 3,5 

m-es. 2 méterenként leütve az 5m-est, méterenként 5 oszlop kell. Vagy m3 vagy db 

ár van. Nekünk félbe vágott oszlop kell. 

Bán I. –  Megköszöni Kenéz L. beszámolóját. Meg kell csinálnunk 2021-ig, várjuk ki az 

árajánlatokat. A Műszaki Bizottság létrehozását jónak tartja, bízzunk meg embereket 

ehhez. 

3. napirendi pont - FB beszámoló 

Homokiné K. E. – A 2015-ös évben több változás történt: új telepvezetőség dolgozik ősz óta, a 

jelenlegi telepvezetés miután felvette a kapcsolatot a TVSK elnökségével, 

rendeződtek a problémák, amelyek korábban az elnökség és a Port Lacaj kapcsolatát 

rontották.  



 Új SZMSZ-ünk és új Teleprendünk van – köszönet érte mindenkinek, aki aktívan 

részt vett az elkészítésében. 

 Ellenőriztük Haraszti Évával a 2014. évi kivetéseket és befizetéseket – 

megállapítottuk, hogy csak néhány esetben volt kisebb eltérés – ezek korrekciója 

megtörtént. 

 A telepi FB támogatja a telepvezetés azon kezdeményezését, hogy kedvezményt 

kapjon a hajóhely díjából az, aki bejelenti és nem teszi vízre a hajóját adott évben, 

mert a hajóhelyet bérletként ki lehet adni. 

 Jó munkát kívánunk az új telepvezetésnek az elvégzendő munkákhoz. 

4. napirendi pont - Jelölő Bizottság megválasztása 

Bán I. –  Ősszel a megüresedett mandátumokra (1 telepvezető, 2 vezetőségi tag) időszaki 

választást tartottunk. Az elnökség a vártnál többet foglalkozott a Lacaj ügyeivel, így 

tudtuk tisztázni a kellemetlenségeket. A választáskor elkövettünk egy hibát, az 

akkori SZMSZ nem tette lehetővé az időszaki választást, csak ha a telepgyűlés 

határoz, hogy időszakos választást tart, a határozat után megteheti. Egy köztes lépést 

elmulasztottunk, ami ezt lehetővé tette volna. A TVSK elnöksége úgy döntött, hogy 

az aktuális SZMSZ szerint a telepgyűlés 4 évre választotta meg a 3 főt, 2019. október 

3-ig végzik a munkát. Rendkívüli telepgyűlésen, időközi választásról (a lejáró 

mandátumok: 2 vezetőségi tag, 2 FB tag) határozunk. Most jelölő bizottságot kell 

felállítanunk és pár héten belül kitűzni a választást. Nem húzzuk el őszig, hogy minél 

előbb teljes legyen a vezetőség. Ki kell jelölnünk a jelölő bizottság tagjait. 

Kottász B –  Szintre kell hozni a választást. Javaslatot tesz a jelölő bizottságra. 

Bán I. – 2 vezetőségi tagot és 2 FB tagot választunk 3,5 évre.  

Haraszti É.  – Tóth Csilla vállalja a jelöltek összegyűjtését – Pécsen. 

Nagy  T.  –  Vállalja a jelöltek összegyűjtését – Kaposváron.  

Kenedi I. – Vállalja a jelöltek összegyűjtését – Budapesten. 

A jelölő bizottság tagjai lettek: 

Pécs – Tóth Csilla, Kaposvár – Nagy Tibor, Budapest – Kenedi István 

Bán I. –  A Műszaki Bizottság létrehozása kinek a hatásköre? A vezetőség létrehozhatja, vagy 

erről szavaznunk kell? Várjuk azokat, akik szívesen részt vesznek benne. 

Kottász B. – Kiket kell választani? 

Fischer D. –  Műszaki Bizottság létrehozása javaslat alapján is lehet 

Bán I –  2 héten belül a jelölt lista kialakítása, utána rendkívüli telepgyűlés dátumának 

kitűzése, 2 vezetőségi tagot és 2 FB tagot választunk miután határoztunk az időszaki 

választásról. Ekkor létrehozhatjuk a Műszaki Bizottságot is. 

Rajki P.-  Olyan személyeket gyűjteni, akik segítenék munkát. Milyen hátterű ember kellene? 

Bán I. –  Jogos felvetés. 

Fischer D. –  Rendkívüli telepgyűlés, akkor az egész grémium választjuk. 

Bán I. -  Nem, mert a mandátum, 2019. októberig tart. 

Kottász B. –  A telepgyűléssel el kell fogadtatni a beszámolókat. 

A telepvezetői beszámolót a telepgyűlés elfogadta 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül. 

A FB beszámolót a telepgyűlés elfogadta 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül. 

4. napirendi pont – Egyebek 

Haraszti Éva -A házak között rendet kell tartani.  

 Mindegyik kukára rá van írva, mit lehet beletenni. Csak azt szabad beletenni, ami rá 

van írva.  

 Verseny szponzoráció – A telep 6 db versenyt (Pünkösdi Regatta, Bahart Regatta - 

Badacsony,  Rizling Kupa, Joker - Termoplus Kupa, Bahart Regatta - Balatonboglár, 

Évadzáró Kormorán Kupa) szponzorál, de csak a TVSK tagok nevezési díját fizeti 



ki. A számlát csak a TVSK tagokról lehet íratni, ha más is szerepel rajta, nem lehet 

kifizetni. A számlát a budapesti címre kell íratni: 1024 Budapest, Káplár u. 10/a. 

Bán I. –  A kikötőnk neve a számlán Túravitorlás Sportklub Fonyód, és a budapesti Káplár 

utcai cím.  

Kenéz L. –  Röviden is jó: TVSK Fonyód, 1024 Budapest, Káplár u. 10/a. 

Bán I. –  Sok kérdést vetett fel következő pont, a kutyatartás. A vezetőség álláspontja szerint 

eddig kutyával soha nem volt baj, csak a gazdájával. Kutyatartás miatt nem kell a 

Teleprendet kiegészíteni. Akkor kell rendelkezni, ha olyan kihágások történnek, 

amelyek megzavarják más nyugalmát, életvitelét. Türelmi időt adunk, meglátjuk 

van-e probléma. Minden gazda figyeljen oda. 

Székely R. –  Hogyan rendelkezik a jelenlegi Teleprend? 

Kenéz L. –  Felvetett javaslatok voltak, de végleges döntés nem született. Amíg nincs döntés 

addig a régi marad érvényben. 

Székely R. –  Akkor a tavaszi-őszi időszakot kivéve nem lehet kutyát tartani? 

Haraszti É. – Évtizedeken át senkit nem zavart. Ideiglenesen szavazzuk meg, ősszel véglegesen 

eldöntjük, ne vitatkozzunk róla éveken át. 

Kottász B. –  Van egy szabályzatunk, abban meg van szabva, hogy kutya mikortól meddig lehet. A 

javaslat azt jelentené, módosítva lenne a szabályzat. Napirendbe kell venni, 2/3-os 

többség kell a módosításhoz. Vegyük komolyan a saját munkánkat. 

Bán I. – Vegyük napirendi pontba az őszi telepgyűlésen. 

Székely R. –  Addig szavazunk, amíg nem lehet kutyát tartani?! Sok kis gyerek van a telepen. 

Bán I. –  Vigyázzunk a környezetünkre. A róka betegséget terjeszt, a vadonba való. Ne 

etessünk rókát! Rókát nem tartunk, kutyát meg igen. 

Richter G. –  Minden más kikötőben lehet kutyát tartani a megfelelő szabályokat betartva. A 

TVSK szabályzattal nem lehet ellentétes a miénk. 

Mező I. –  Meg kell megváltoztatni a Teleprendet. 

Székely R. –  Az őszi telepgyűlésen lehet dönteni, ha napirendre van véve. 

Bán I. –  A rendkívüli telepgyűlésen erről is lehet dönteni. 

Rajki P. –  A szavazásnak titkosnak kell lenni. 

Kenedi I. – A kutyatéma borzasztó. A jegyzőkönyvek szerint 2013. őszén volt téma napirendi 

pontként. Időben küldtem az elnökségnek erre kérést, hogy ne hozzunk szigorúbb 

szabályokat, mint ami máshol van. A fonyódi polgármester megküldte a kutyatartás 

szabályait. A telepen a róka a veszély, nem a kutya. 

Bán I. –  Felvesszük a napirendi pontok közé a következő telepgyűlésen és tudunk határozatot 

hozni. 

Rajki P. –  Belekerült az SZMSZ-ünkbe, hogy van honlapunk. Homoki Misi üzemelteti, 

köszönet érte. Javaslom, hogy a honlap üzemeltetésének dologi költségeit térítsük 

meg. 

Haraszti É. –  Az rendben van, hogy van honlapunk. Ami a telepen történik, az ne kerüljön a 

youtube-ra, a nagyvilágba - filmek, fényképek, jegyzőkönyvek. Nem kell, hogy 

felhívjuk magunkra a figyelmet. 

Kenéz L. –  A honlapunk azért tökéletes, mert zárt, csak az láthatja, akinek engedélyezzük. 

Haraszti É. –  Csak az kerülhessen fel a honlap felvételeire, aki ezt engedi. TVSK tag Boronkai 

Zsolt és Szerémy Eszter, vegyük fel őket. 

Kenedi I. –  A telepvezető beszámolójának kötelező tartalmi része legyen az előző határozatok 

végrehajtásának vizsgálata.  

Bán I. –  A jelölőlisták felállítására van 2 hetünk. Utána kitűzzük a rendkívüli telepgyűlés 

időpontját. A rendkívüli telepgyűlésen választunk 2 vezetőségi tagot, 2 FB tagot és 

döntünk kutyaügyben. 

Bán István telepvezető a telepgyűlést berekeszti. 

 


