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Készült: a közgyűlésen kézírásban rögzített jegyzőkönyv, illetve Homoki Mihály által felvett videó 
anyag alapján. 
Helyszín: Fonyód, Sás utca 13. 
Jelen van: 28 fő 
Jegyzőkönyvet vezeti: Homokiné Kis Etelka 
 
 

1. Bán István telepvezető megnyitja a telepgyűlést. Megállapítja, hogy a telepgyűlés 
határozatképtelen, a megismételt telepgyűlést 10 órakor kezdjük. 

2. A megismételt telepgyűlésig terjedő időben a megjelentek kötetlen beszélgetés keretében 
meghallgatták a vízirendészet értékes tájékoztatóját. 

3. Bán István telepvezető megnyitja a megismételt telepgyűlést.  
Jegyzőkönyvvezetőnek Homokiné Kis Etelkát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Rajki Pétert és 
Kenéz Lászlónét a megjelentek egyhangú többséggel elfogadták. 

Bán István telepvezető – Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat: a vezetőség és a FB lejárt 
mandátumú tagjainak megválasztása, kutyatartás szabályozása a kikötőben. Többen jelezték, 
hogy nem kapták meg a telepgyűlésre a meghívót. Ismerteti az SZMSZ szerinti értesítés 
szabályait, miszerint minden teleptagot írásban, igazolható módon kell értesíteni, ki kell 
függeszteni a telepi hirdetőtáblára és a weblapon megjelentetni. A vezetőség szeretné, ha a telep 
szabályszerűen működne, ezért a vezetőségválasztást elhalasztja az őszi telepgyűlésre. Az 
SZMSZ szerint szabályosan működik a vezetőség három taggal is. Jelenleg az FB-nek egy tagja 
van, az SZMSZ-ünk erre az esetre nem tér ki. Őszig sajnos nem lesz FB. Mivel a választást most 
nem tudjuk megtartani, ezt el kell fogadnunk. 

Fischer Dezső – Hosszabbítsuk meg az FB mandátumát őszig. 

Bán István telepvezető – Nem lehet meghosszabbítani, csak választani. 

Fischer Dezső –Jogszabályt sértő dolgok miatt össze kell ülni. Tartsuk be a rendet. 

Bán István telepvezető – Mivel néhány tagnak aggálya volt, hogy szabályosan történt-e a 
meghívó kiküldése, ezért döntött úgy a vezetőség, hogy őszre halasztja a vezetőségválasztást. 
Megköszöni a leköszönő vezetőségi és FB tagok munkáját. Kéri, akinél olyan irat van, ami a 
vezetőségre vonatkozik valamint irodakulcs, adja át a vezetőségnek. 

Nyéki László – FB nélkül 90 napig működhet a telep. Tavasszal lejárt az FB mandátuma. Nem 
volt jelölő bizottság megválasztva a jelölések összegyűjtésére, így a tavaszi telepgyűlésen a 
szabályosság betartása miatt, kimaradt a választás. A leköszönő FB tagok szívesen segítenek 
továbbra is. 

Bán István telepvezető – A jelölőbizottság és a választás menete értelemszerűen nem változik. 
Kutyakérdés ügyében párbeszédet indítana, hogy az őszi telepgyűlésen végre határozat 
szülessen. 

Haraszti Éva – Már annyit beszéltünk a kutya témáról, most le kellene zárni. Nincs értelme 
olyan szabályt hozni, amit nem lehet betartani. 

Kottász Béla – Szabálytalan az összehívás, nem lehet most dönteni. 

Bán István telepvezető – Olyanról nem lehet határozni, amit előzőleg nem küldtünk meg. 
Javasolja, hogy ősszel fogadjuk el. Igazat ad abban, hogy kutya ügyben végre dönteni kell, hogy 
a kutyatartók is biztonságban érezzék magukat, hogy szabályszerűen tartják a kutyájukat. A 



vezetőség nevében javasolja és ismerteti Kenedi István telepi kutyatartásra vonatkozó javaslatát, 
mely felkerül a honlapra és telepi hirdetőtáblára. Az őszi telepgyűlésen erről is szavazni fogunk.  

Mező István – Most az eredeti szabály van érvényben? 

Bán István telepvezető – Igen érvényben van, de kéri, hogy a döntésig legyen egy türelmi idő, 
melyben kiderül, hogy betartható-e a Kenedi István által javasolt szabályozás. 

Haraszti Éva – Írjuk ki időben, már augusztusban a faliújságra az őszi telepgyűlés időpontját. 

Bán István telepvezető – Oda fogunk erre figyelni, hogy minden szabályszerűen történjen. 

Kenedi István – Utánanézett, hogy az alsóörsiek két mondattal egyszerűen intézik el a 
kutyakérdést, nem szabályozzák túl: „A telepen a kutyát szabadon tartani nem szabad. A 
gyerekjátszótérre a kutyát még pórázon sem szabad bevinni.”  

Bán István telepvezető – Erről fogunk ősszel határozni. 

Kenéz László – Hova jutottunk? Ki ellen ki, miért küszködik? A vitorlázásról nem beszél senki, a 
kikötőről egy szó sem esik, de hogy szabályosan vagy nem szabályosan hívtuk össze, kit 
értesített, kit nem értesített, legyen kutya vagy ne legyen?! A kikötő átalakítása, milliós kiadások 
előtt állunk. Ne harcoljunk egymás ellen, különben 2021-ben vége a kikötőnknek! 

Bán István telepvezető – Az aggályok miatt kénytelenek voltunk ezt a telepgyűlést elhalasztani. 
Amiről a Laci beszélt, az őszi telepgyűlésen napirendi ponton is lesznek. Komoly feladat előtt 
állunk, el kell indítanunk a munkálatokat. Szomorú azt látni, hogy egy vitorlástelepen bent 
vannak a hajók, 4-5 hajó megy csak ki. Régen csak 4-5 hajó volt bent. Figyeljünk arra, hogy 
harmóniában legyünk. Ha jó kedv van a telepen, a fiatalok visszajönnek. 

Köszönti Siklósi Mátét a TVSK elnökét, akinek gratulál az újraválasztásához. Példaértékű, hogy 
mennyi gyerek van az alsóörsi telepen. Máté a tudója, milyen komoly törekvések vannak az 
utánpótlás nevelésre. Felkéri Siklósi Mátét, hogy számoljon be a küldöttközgyűlésről és mondja 
el, amit fontosnak tart. 

Siklósi Máté – Köszöni a meghívást. A küldött közgyűlésen TVSK elnökké újraválasztása 
történt. Úgy gondolja, az utánpótlás kérdése mellett nem lehet elmenni. Elmondja, hogy sok 
problémával kell szembenézni 10-20 év múlva, ha fogyatkozik a létszám, kevés a gyerek, 
visszalépők és új belépők is kellenének. A tagdíj gyerekközpontú átalakításáról elmondja, több 
gyerek esetén csak 1000 Ft legyen a TVSK tagdíj és ne fizessen felnőtt TVSK tagdíjat az a 18 év 
feletti ifjú, aki még tanul. Pályázat segítségével a következő évben új hajókkal kezdhető a 
vitorlázás oktatása a gyerekek számára. Nem örül, hogy nincs FB és csak 3 tagú a vezetőség. 
Egy nagyon jó, békés közösségben fel sem merül, hogy egy ki nem ment meghívó miatt esetleg 
később valaki kifogást emeljen a döntés ellen. Nem örül, hogy ez felmerülhet. Röviden utal egy 
alsóörsi bírósági ügyre, mely azért keletkezett, mert nem szabályosan jártak el. Mindent 
szabályosan kell megtenni, hogy a hozott döntés ne legyen semmiképpen támadható. Örül, hogy 
kezdenek rendben menni a dolgok a Port Lacajban, az elnökségi ülésekre eljár a telepvezető, jó 
ötletei vannak, igyekszik olyan embereket felkérni a telepen, akik jól tudják segíteni a 
munkákban. A TVSK érdeke is, hogy rendben működjön a telep, jöjjön minél több fiatal. A többi 
vitorlás klubnál ilyen már nincs, hogy fizetség nélkül dolgozik az FB, az elnökség, a vezetés. 
Becsüljük meg azt, aki elvállalja és segítsük. 

Fischer Dezső – A jogszabályok szerint kell eljárni. Itt a telepen még soha senki sem támadott 
meg határozatot. 

Siklósi Máté – Örül, hogy még erre nem volt precedens. Fontos a szabályok betartása. Fontos, 
hogy a szabályzataink rendben legyenek. A TVSK-nál azért van jogász, hogy a folyamatok 
rendben menjenek. Felajánlja, ha megint változtatni kell valamit jogszabályváltozás miatt, annak 
az SZMSZ-ben való átvezetésében segítenek. Egyetért azzal, hogy legyen minden szabályszerű. 

Bán István telepvezető – Az egyebek napirendre tér. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja 
Keresztes Zoltán bográcsozását, melyen kb 30-an vettek részt. Megemlékezik a régi 
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