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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:   a Balatonakali Üdülőtulajdonosok Egyesületének a Balatonakali Községi 
    Kultúrházban megtartott rendes évi megismételt közgyűlésén, 2019.  
    augusztus 3-án, 17 órai kezdettel 
Jelen voltak:   a mellékelt jelenléti íven felsoroltak 
Meghívott:      Koncz Imre polgármester 
 
Keszthelyi István BÜTE elnök köszöntötte mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat. 
Felkérte Flanek Zoltánt a közgyűlés levezetésére. 
 
Flanek Zoltán levezető elnök megállapította, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 50 szavazattal bíró fő aláírta a jelenléti ívet, és 
körünkben vannak családtagjaik is. 
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szilágyiné Páli Juditot, hitelesítésére Antalné Bojkovszky 
Ildikó és Ménesi Lajosné tagtársakat. Bejelentette, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül.  
Szavazásra szólította fel a tagságot. 
 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a megbízott személyeket és a hangfelvétel készítését. 
 
Ismertette a napirendi pontokat: 
 
 1.) polgármester tájékoztatója, kérdések (Koncz Imre polgármester) 
 2.) Intéző Bizottság elmúlt évi szakmai és pénzügyi munkájának összefoglalása 
      (Keszthelyi István BÜTE elnök) 
 3.) Felügyelő Bizottság jelentése (Klemens Antalné FB elnök) 
 4.) tagdíjemelés 
 5.) egyebek 
 
A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
Flanek Zoltán levezető elnök felkérte Koncz Imre polgármestert beszámolója megtartására. 
 

1.) napirendi pont: 

 
Koncz Imre polgármester: Már 9 éve folyamatosan elfogadom a BÜTE közgyűlésére a 
meghívást. A falu aktuális problémáit a közmeghallgatáson és itt szoktuk megbeszélni. Az 
elmúlt időszakban végzett 3 főbb tevékenységet ismertetem:  
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- 2015. óta zajlik a csapadékvíz elvezetés kiépítése mintegy 1500 méter hosszan. A munkák 
végéhez értünk, zajlik a pénzügyi elszámolás.  Egyik irány a Kossuth u. – Főtér vonalán vezeti 
el a vizet a Balatonig, a másik a Gyöngyvirág utcától a Csordáskúti telepen át a Balatonig. 
Sikerült jó kivitelezőt találnunk, a nagyobb esőzések jól mutatják, hogy amire terveztük, 
annak eleget tesz.  Hátravan még az utak javítása. 
 
- A közvilágítás fejlesztése szakaszonként történik, főként a nem állandó lakosok által lakott  
(üdülő)területekre koncentrálódva. A kandeláberek darabja 600-700 e. Ft + ÁFA beleértve a 
tervezést, az engedélyezést, a kábeleket és a kivitelezést.  A folyamat még tart, de a 
Levendulás üdülőtelep alsó útján (Vasút sor) már elkészült a közvilágítás 12 millió Ft-ból. 
Nagyon jól sikerült. Az itt feleslegessé vált 2 db napelemes lámpát áthelyezték a volt 
Pántlika vendéglő fölé. Folytatjuk a keleti lakópark villamosítását mintegy 5-6 millió Ft-ból.  
Az idén már nem fog elkészülni.  
 
- A  Holiday camping nádirtásával kapcsolatban a Kormányhivatalnál tettünk feljelentést. A 
Kormányhivatal pénzbírsággal sújtotta az SSS Group Kft-t. Összesen egymillió forintos 
bírságot szabtak ki rájuk.  (Nem egy nagy összeg.) A pénzbírságot kifizették.  A köznek az 
akarata az volt, hogy kezdjünk el lobbizni a nád visszatelepítésére.  Megkapták a határozatot 
a visszatelepítésre, de megfellebbezték arra hivatkozva, hogy nem tisztázott, hogy ki irtotta 
ki a nádat. A Somogy megyei Rendőr-főkapitányság büntetőügyi nyomozást indított a 
társaság ellen. Azt tanácsoltam, hogy fogadják el a visszatelepítést, de ők tiltakoznak. Bízunk 
benne, hogy győzni fog az igazság és a nyomozás végén kötelezni fogják őket a 
visszatelepítésre.  
  

Kérdések: 

 
Márfai Mária: A nyaralója mögötti hatalmas zöld területet ő tartja rendben. Ősszel mintegy 
20 zsáknyi lomb hull le, az új szabályzat értelmében ezt saját ktg.én kellene elszállítania 
Balatonfüredre. Kéri az Akali Önkormányzat segítségét. 
- Azt észlelte, hogy nála alacsony a víznyomás, attól tart, hogyha újabb fogyasztókat is 
rákapcsolnak a rendszerre, még rosszabb lesz a helyzet. 
- Azt hallotta, hogy zajvédő fal épül a vasút mellett, emiatt nem lehet majd az úton sétálva 
látni a Balatont. 
- Kérdezte, hogy a Levendulás átjáróból elvesznek-e területet a most zajló építkezések 
 
Válasz: A jogszabály szerint az ingatlan és az út közötti területet az ingatlan tulajdonosának 
kell rendben tartania. Önöknél aránytalanul nagy ez a terület. Nyáron az önkormányzat 
fizikai állománya füvet nyír, szemetet szed. Csak tavasszal és ősszel hordják el a kapu elé 
kitett nagyobb ágakat, ezeket az önkormányzat ledarálja. A szemétszállítási szerződések 
alapján két lehetőség van, vagy mindenki a telkén komposztálja a levágott füvet, vagy 
elszállítja. Mészáros Géza falugondnokot kell hívni (06-20/957-7246) ő méltányosságból érte 
megy. Akik kertészekkel dolgoztatnak, azok vitessék el velük a levágott füvet. Egy keveset a 
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kukákba is be lehet tenni, a PROBIO elviszi. A Vasút sorra áprilisban sokan kihordják a 
levágott gallyakat.    
 
Dörnyei Krisztina: Szintén a faágak elhelyezésével kapcsolatban érdeklődik, hogy hol 
gyűjtse, és mikor viheti le a főútra. 
 
Válasz: Kiteheti októberben a háza elé, nem kell levinni a főútra.  Mészáros Gézának kell 
telefonálni, aki kérésre tavasszal és ősszel elszállítja.  
 
Dörnyei Krisztina: Hamarabb kellene kitenni, mert októberben már nincsenek itt a nyaralók. 
 
Válasz: Beszélje meg a falugondnokkal, március-április hónapban tudják elszállítani, ősszel 
pedig októberben járják végig a falut, hogy összegyűjtsék a faágakat. 
 
- Víznyomás problémáról nem tud, a DRV hibavonalán kell bejelenteni ezt a problémát.   A 
Pántlika dűlőben szokott előfordulni, de az óvodánál már van egy nyomásfokozó 
berendezés. Megkérdezte a tagságot, van-e másnál is nyomásprobléma? (Senki sem 
jelentkezik.)  
Nyírádról kapjuk a vizet, 400 mm-es csövön, ha új fejlesztés lesz, még az is rácsatlakozhat, 
úgy lett kialakítva a kapacitás. Friss, tiszta víz. (Balatonfürednek sokkal nagyobb problémái 
vannak a vízellátással kapcsolatban).  
 
- Zajvédő fal létesítéséről nem tud. Mivel a campingek tulajdonosainak jogaik vannak, az 
önkormányzat ebbe nem szólhat bele. Remélhetőleg nem lesz ilyen. Amikor az építési 
engedélyeket megkapták, kérésünkre két épületet kivettek a sorból, a többit pedig 
széthúzták, hogy az épülő modern lakások a kilátást ne akadályozzák.  Olyan komoly ügy 
volt, hogy az építéshatósági eljárásnál külön tervtanácsot hívtunk össze. 4 Balaton parti 
városi főépítészt hívott össze a mi főépítészünk, hogy olyan terveket fogadjanak el, ami oda 
illik. Abba a tömbbe modern lakásokat építenek, szerintem meg fogjuk szokni, ha elkészül.  
 
A rendszerváltáskor kellett volna ezeket a területeket megvenni, mert megvolt rá a 
lehetőség, hogy a helyi önkormányzatok birtokába kerüljenek. (Egyedül Révfülöp élt ezzel a 
lehetőséggel, ott 50 %-ban a helyi önkormányzaté a terület, míg a másik fele – mint az egész 
Balatonnál – a megyei önkormányzatoké lett.) Most már nem a helyi, hanem a megyei 
önkormányzatok döntenek.  Ez a problémák eredője.  
 
Levendulás átjárót a BÜTE kezeli, de közterület a vízelvezető ároktól (a régi kerítéstől) 
Keletre is, Nyugatra is 20-20 méter. Ha elkészül a camping, oda kerítést fognak húzni. Innen 
számítva van 40 méterünk, ami merőleges a Balatonra és a vasútra, valamint ezen túl 
további 50 méter, amely helyenként csak 80 cm széles.  A part menti sáv nemcsak a miénk, 
ebben már benne van a magyar állam tulajdona is. Senkinek nincs rajta szolgalmi joga. 
 



 

4 
 

dr. Palásthy Julianna: 15 éve nem elvették a területünket, hanem bejegyeztek egy használati 
jogot az önkormányzat javára a próbaper eredményeképpen, amit a korább elnök úrral 
Martényi Árpáddal kezdeményeztünk a nyaralósok  örökös lejárása érdekében. Akkor 
átmenetileg valóban veszélyben volt a lejárásunk, mert a korábbi tulajdonos lezárta a 
területet. Ekkor fordultunk a hatóságokhoz, és a bírósághoz. Az Önkormányzat is perbe 
lépett a nyaralósok érdekében. Ennél most jelentősen jobb a helyzet, mert a Holiday 
camping építtetőjétől, - egy korrekt megállapodás keretében – immáron tulajdonjogot 
szerzett az önkormányzat ugyanezen területre. Ezt a területet kezeli most a BÜTE az 
Önkormányzattal kötött szerződés alapján. 
 
Válasz: Kétszer akkora területet kaptunk, mint amire jogszabályban előírt elővásárlási 
jogunk volt.  
 
Flanek Zoltán levezető elnök: A Levendulás lejáró nem számít hivatalosan strandnak, mert 
nincsenek meg a strand működési feltételei: mosdó (WC), elsősegély nyújtó hely, 
úszómester, bólyák stb. Egy parlamenti rendelet határozza meg mikortól számít strandnak 
egy vízparti terület. Emlékeim szerint napi átlagos 50 "látogató" felett számít egy terület 
strandnak, amikor a fenti intézkedésekre van szükség. Ha túl sok, "idegen" ember kerülne a 
területre, és akkor kapnánk egy "ÁNTSz" ellenőrzést, akkor megfoszthatnának minket is a 
fürdési jogunktól.  
 
Husek Miklósné szerint a strand nagyon hínáros. Jó lenne, ha nem vágnák, hanem 
gyökerestől irtanák.  
 
Válasz: Az idén már kétszer is vágták. Az önkormányzati keretből próbálunk megegyezni  a 
nádvágóval, akinek a nádtépő gépével dolgoznak több faluban, meg kell várnunk, amíg 
ideér. Az önkormányzatnál Kovács Ágnes fogadja a bejelentéseket. 
 
Keszthelyi István BÜTE elnök hozzáfűzte, hogy az egész környéken ez az egyetlen hínárvágó, 
az idén egyszer már megcsinálta, a második alkalom a múlt hét vége lett volna, de sajnos 
lebetegedett. Aranyi Zoltánnál is be lehet jelenteni az ilyen irányú kéréseket, ő is felveszi 
vele a kapcsolatot.   
 
Koncz Imre polgármester:  2011-ben a strandon dolgozók két partvisnyél közé feszített 
perlon zsinórral tépték ki a hínárt, mások gereblyével irtották. Néhány ügyes ember az idén 
is megtehetné. 
 
P. Nagy Ferencné hiányolja a lejárót.  
 
Klemens Antalné átveszi a szót: Az utolsó utca, a Malom utca végén volt egy útaszfaltozás, 
ahol használatban volt egy híd, azt nem lehetne visszatenni? 
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Válasz: A vízjogi használatbavételi engedélyezés után lehet csak visszatenni, erre majd 
jövőre kerül sor, addig ideiglenesen valahogy megoldjuk. 
 
Dörnyei Krisztina: Utcanév táblák hiányoznak a Levendula sétány környékén.  
 
Válasz: Mészáros Géza egyeztetett Keszthelyi István BÜTE elnök úrral, már tavaly nyáron 
összeírták a hiányzó táblákat, akkor el is kezdődött a pótlásuk. Az idén is többet meg-
rendeltünk, a kihelyezésük folyamatban van.   
 
Klemens Antalné: Miért csak a 70 év fölöttieknek ingyenes a belépés a strandra? 65 év 
legyen a korhatár, ahogy az utazásnál. 
 
Válasz: 70 évben állapodott meg a testület. 
 
Kovács Lászlóné: Lesz-e gyógyszertár a faluban? 
 
Válasz: Ha valaki idehoz egy gyógyszerészt, akkor lesz... Ismerősöknél érdeklődtem, azt 
mondták, ha hétvégén helyettesítenek egy gyógyszertárban, nettó napi 68.000,- Ft-ot 
kapnak. Egy egész családnak megfelelő szolgálati lakással együtt nettó 400 e. Ft-tal hirdetjük 
az állást a szegedi egyetemen, de senki sem jelentkezik. A friss végzősök már a diploma- 
szerzés előtt fél évvel leszerződnek. Akit mi keresünk, Tihanyt és Akalit kellene ellátnia 4 + 4 
órában. A korábban itt működő gyógyszertárat egy zirci illető megvette, de nem tartotta 
gazdaságosnak, ezért nem üzemel.  Azon gondolkodunk, hogy Ukrajnából hívunk valakit.  
 
Kovács Lászlóné: Mobil gyógyszertár nem működhet? 
 
Válasz: Még az önkormányzatnak sincs jogi alapja arra, hogy elhozzon gyógyszereket az idős 
betegeknek. Csak a szociális alapellátó hozhatja el, Akaliban ezt a tevékenységet a 
balatonfüredi alapellátó végzi.   
 
Márfai Borbála: aug. 21-szept 5. között uniós pályázatra van lehetőség zöld feldolgozásra és 
darálásra. Meg kellene próbálni, 15 millió forintot adhatnak településenként. Utcafelújításra 
is írtak ki pályázatot az 5000 főnél kevesebb lakosú kistelepüléseknek. A rádióban már 
bemondták. 
 
Válasz: Ez a pályázat még nem jelent meg. Mi is figyeljük a Magyar Falvak program 
lehetőségeit.  Az önkormányzat mérlegel, az óvodát és a ravatalozót (30-30 millió Ft) fogjuk 
felújíttatni a közeljövőben. Az óvodára 2016-17-ben benyújtott TOP-os pályázatra azóta 
sincs válasz. Az Magyar Falvak UTAS-ra meglesz a lehetőség, ez majd szeptemberben fog 
kijönni. A járdákra is lesz pályázat 5 millió Ft összegben, be van adva egy 
Belügyminisztériumi pályázat is, ez 15 millió Ft-os támogathatóság az önkormányzat egyes 
kötelezően ellátandó feladataira vonatkozólag. Többek közt a Malom u. környékét, a Vak 
Bottyán és a Bereg utcát ebből az összegből csináltuk meg pár éve. Most a Kútirét utca, (ami 
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a legcsúnyább), benne van ebben a pályázatban. 3 éve, amikor megnyertük a forrást, csak 
nyaralós utcák voltak benne, most benne van egy nyaralós utca, a Pántlika utca és a 
Gyöngyvirág utca.  
A Magyar Falvak programban úgy tudom, hogy egy ilyen kis település egy pályázatot 
nyerhet, még nem született meg a döntés hogy mire adjuk be. 
 
Márfai Borbála:  Nagyüzemi komposztálásra nincs lehetőség? 
 
Válasz: Flanek Zoltánnal évekkel ezelőtt kidolgoztuk a nagyüzemi komposztáló meg-
építésének  a  lehetőségét.  Olyan horribilis  összegű  lenne,  amit  nem tudunk finanszírozni.   
Mivel koncentrált terhelést ad az adott ponton, ezért alépítményt kell hozzá készíteni, egy 
vízzáró beton placcot, amit be is kell csövezni, a széleken össze kell gyűjteni a csurgalék 
vizet, és monitoringozni kell a környéken, hogy nem folyik-e el ez a víz. Tudom, hogy picik a 
telkek, mégis arra bíztatok mindenkit, hogy a saját telkükön állítsanak fel egy 1 m x 1 m-es 
komposztálót, én is készítettem magamnak, ősszel azzal trágyázom a virágokat.   
 
Csaby József Csaba: A hársfa ágait korábban mindig levágták a háza előtt, a postával 
szemben.  Az idén miért nem? Nem süt be hozzá a nap. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
Kossuth utcán a járda sok helyen hibás. 
 
Válasz: Az idén a Hóvirág u. mogyorófáinak ágait vágták le, nem nyesik az összes fát minden 
évben. A település üzemeltetőjének jelezze, elbírálják a kérését. Akkor szoktuk visszavágni a 
fákat, amikor kitakarják a közvilágítást. A közterületi fakivágásokhoz a jegyző engedélye kell. 
 
Nagyon sok járda szorul javításra, igyekszünk a felújításukkal.  
 
A Magyar falvak járdafejlesztési pályázatra (amit Borbála mond) azért nem megyünk, mert 
csak az anyagot fizetik, a munkadíjat nekünk kell. Ismerem a lehetőségeket, végigolvastam. 
A járdákhoz kell önerő, az utakhoz nem. 
A Főtér átadóján sokaktól kaptunk dicséretet, de az is elhangzott, hogyha ezt meg tudtuk 
csinálni, akkor a Pacsirta utcát miért nem… Folyamatosan szépítjük Akalit, jó irányba 
megyünk.  
 
Flanek Zoltán megjegyezte, hogy nagyon szép lett az új lámpasor a Vasút utcán, de a 25-ös 
szám előtt elfogyott a termőtalaj, rekultivációt kér egészen a Terasz vendéglőig.  
 
Megköszönte a polgármester beszámolóját és válaszait. 
 
Keszthelyi István BÜTE elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy további kérdéseket küldhetnek 
a bute.akali@freemail.hu címre, amelyeket tavasszal és ősszel a közmeghallgatásokon 
továbbítunk a polgármester felé. 
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2.) napirendi pont: 

 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Az előző év költségvetését és programját ismertetem Önökkel 
és kérem, hogy fogadják el.  
Évek óta a bíróságra le kell adnunk az éves beszámolót. Akali honlapján a BÜTE aloldalán az 
elmúlt 3 év beszámolója elérhető - amelyeket a bíróság már elfogadott -, mivel ezek 
nyilvános adatok.    
Először a vezetőség munkájáról szólok, mivel nemcsak nyáron ülünk össze, hanem az év 
folyamán többször is. 2018. januárjában elkészítettük az előző évi gazdasági beszámolót, a 
felmerülő aktuális problémákat dr. Palásthy Julianna közreműködésével kérésként 
terjesztettük be a képviselő testület elé. Márciusban személyesen egyeztettünk a 
polgármesterrel. Kezemben van az az irat, amely továbbra is biztosítja számunkra a 
Levendulás átjáró használatát. Idézem: „Az önkormányzat megállapodást köt a BÜTÉ-vel 
abból a célból, hogy a környékbeli üdülőtulajdonosok több évtizedes szokásának 
megfelelően a Balatont rövid úton elérjék és a korábbi használatnak megfelelően igénybe 
vegyék.”  
Egyikünk minden évben megjelenik az önkormányzati közmeghallgatáson, ahol a képviselő 
testületnek lehet felvetni a problémákat. Áprilisban kiküldtük a tavaszi körlevelet. A 
Levendulás átjáró fenntartására az önkormányzattól évi 100 ezer forintot kapunk. Évente 
két nagyobb programunk van, a gyermek rajzverseny a strandon, valamint a közgyűlés. A 
régi főzések megszűntek, de ha bármilyen közösségi megmozdulásra igény van, azt szívesen 
támogatjuk. Minden évben elkészítjük a közhasznúsági beszámolót a bíróság felé, valamint 
a KSH-nak is leadunk egy statisztikai jelentést, a NAV-nak pedig egy nyilatkozatot, hogy nem 
folytatunk gazdasági tevékenységet.  
Pénzügyi beszámoló: 2018. január 1-jén 660 e. Ft banki nyitó egyenlegünk, a kasszában 102 
e.  Ft volt. Decemberre 1.170 e. Ft volt a bankban, a kasszában 189 e. Ft. Vagyis 600 e. Ft 
többlet keletkezett, annak köszönhetően, hogy kevesebbet költöttünk, mint a korábbi 
években, amikor nagyobb rendezvényeink voltak, valamint egy tavalyelőtt megnyert 250 e. 
Ft pályázati pénz is megérkezett a számlára, ehhez jött az önkormányzat 100 e. Ft-ja. A 
tagdíjakból 469 e. Ft folyt be, 200 főre számolva, van, aki a 2.000,- Ft-on felül is fizet, nekik 
ezúton köszönjük.    
Főbb kiadásaink: rajzversenyre 10 e. Ft (rajzeszközök + könyvjutalom), közgyűlésre 90 e. Ft, 
működési költségre: kétszeri kiküldetési költség, postaktg., nyomtatványok, tintapatron. A 
Levendulás átjáróra 26 e. Ft hínárvágás, molino tábla a bejáratánál.  
Mindenkinek megköszönöm a segítséget, akik a terület gondozásában részt vettek.  
 
Az idei, 2019. évi terveink hasonlóak az előző évihez:  
Tagdíjból származó bevételünk: 456 e. Ft Aranyi Zoltán könyveli a bevételeket.  
Február 28-án volt az első találkozónk, ahol az előző évi gazdasági jelentést ismertettem a 
vezetőséggel. Elkészítettük a statisztikai jelentést a nonprofit szervezet tevékenységéről. 
Miután az önkormányzattól értesültünk a természetkárosításról, ami a camping területén 
történt az építkezésnél, Egyesületünk – mint jogi személy – nevében bejelentést tettünk a 
Veszprém megyei Kormánybizottsághoz és a Veszprémi Járási Hivatalhoz. Mindketten 
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válaszoltak is. Ezek a levelek is megtekinthetők, itt vannak nálam. ( Azért nem küldtünk meg 
pl. a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz vagy Siófokra a Vízügyhöz, mert oda már 
megérkeztek a bejelentések, másrészt ők alárendeltségi viszonyban vannak.) 
 
Flanek Zoltán: kiemelem Perczel Gábor tagtársunk segítségét, aki január vége óta 
munkálkodott a nádírtás megakadályozása, illetve a helyreállítás érdekében. A Veszprémi 
Kormánybizottságnak egy háttértanulmánnyal segítettünk, hogy milyen határozatot hozzon 
a helyreállítással kapcsolatban.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Klemens Antalné az idén is részt vett a közmeghallgatáson. 
Márfai Borbála tagtársunk megoldotta a 71-es úton az 50-es tábla kihelyezését, Szilágyi 
Zsolt tagtársunk összeírta a pótolandó utcanév táblákat a Levendulás oldalon. Ezt a listát 
nyár elején leadtuk az önkormányzatnak, őszre ígérték, hogy legyártatják és kihelyezik őket. 
A közvilágítás elkészült.  
 
Flanek Zoltán: ajándékba kaptuk a BÜTE napozó stéget és a hozzá tartozó bejárót 45 e. Ft-
ért vettük meg. Hét elemből jár, ebből ötöt használunk. A mederhasználati díjat a BÜTE 
fizeti a horgászszövetségen keresztül a Siófoki Vízügyi Igazgatóságnak.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Szeretnénk pénzzel és munkaerővel támogatni a mólónál a  
biztonságosabb bejárást.  Májusban megtisztítjuk a lépcsőt, hozunk egy korlátot. Kérjük, 
hogy az e-mail címünkön jelentkezzenek, akik a munkában részt tudnak venni.  
 
Flanek Zoltán: megköszönöm az elnöki beszámolót, felkérem Klemens Antalné FB elnököt 
beszámolója megtartására.  
 

3.) napirendi pont: 

 
Klemens Antalné FB elnök: A 2018. évi gazdasági helyzetet megvizsgálva megállapítottuk, 
hogy megfelelt a jogszabályi előírásoknak, mindent rendben találtunk. Szeretném 
megjegyezni, hogy amit a polgármester ma itt elmondott, azt elmondta tavasszal a 
közmeghallgatáson is, ahol összesen ketten jelentünk meg. Ha aktívabb lenne a tagság, nem 
kellett volna a polgármesternek ismételnie önmagát, mert az itt elhangzott kérdésekre is ott 
részletesen kitért. Nem húzódna így el a közgyűlés, ha élnének ezzel a lehetőséggel.  
 
Flanek Zoltán: Van-e valakinek kérdése az elnöki beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, 
akkor szavazásra bocsátom az elnöki beszámolót. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
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4.) napirendi pont: 

 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Több mint tíz éve 2.000,- Ft az éves tagdíjunk. Egyesületünk 
létrejöttének az az elsődleges célja, hogy egy jogi probléma esetén civil szervezetként, jogi 
személyként léphessünk fel, mert így nagyobb az esélyünk, mint magánemberként. 
(Gondoljunk arra, amikor 12 éve összezárt a két camping, vagy most, a Levendulás átjáró 
esetében egy civil szervezettel van megkötve a szerződés). Az Egyesületre szükség van! Ha 
megnézzük, hogy mennyi lenne a tényleges költsége a Levendulás átjáró fenntartásának, ha 
nincs ez az összefogás, hogy az egyesület révén egymást segítve oldjuk meg a feladatainkat, 
elcsodálkoznánk.  Nem akarunk nagy emelést, az a célunk, hogy legyen biztonságot nyújtó 
pénztartalékunk. Szeretnék javaslatokat kérni az összegre vonatkozólag.  
(Azt kérte a tagság, hogy az elnökség adjon javaslatot.)  
3.000,- Ft-ra szeretnénk emelni. Régebben ingatlanonként több tagunk is volt, de most már 
úgy kérjük a tagdíjat, hogy ingatlanonként csak egy fő legyen tag. Ez nagyban érintette a 
bevételeinket.  
 
Flanek Zoltán: szavazásra bocsátom, hogy egyet értenek-e a tagdíjemeléssel és a 
mértékével?  
 
A tagdíj 3.000,- Ft-ra történő emelését a közgyűlés elfogadta, egy fő (Dörnyei Krisztina) 
nemmel szavazott.  
 
Indok: Ahol csak ketten vannak, ott azért számít az 50 %-os emelés.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Azt akartuk, hogy a közgyűlés egyhangúlag fogadja el. Ha nem 
fogadjuk el, semmi probléma nincs, jelen pillanatban az egyesület megél, ne érezze magát 
senki rosszul, ha ezzel nem ért egyet, egyeztessük az álláspontokat.  
 
Klemens Antalné: Azt gondolom, hogyha most emelünk, a Csordáskúti részről ki fognak 
lépni. így is csak néhányan vagyunk, mert úgy érzik, hogy a fürdés ellehetetlenült. Aki akar, 
fizesse az emelt díjat, eddig is volt, aki önként többet fizetett.  
 
ffi: Legyen egy nyugdíjas kedvezmény annak, aki csak kétezret tud fizetni.  
 
dr. Palásthy Julianna: Kívánatos lenne, hogy aki a nyaralóját kiadásra használja és bevétele 
van ebből, sőt csoportokat (50 fő is lehet) küld le a lejáróra, az fizessen többet.   
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Erre a kérdésre jövő nyáron visszatérünk. Aki megteheti, attól 
nagy örömmel fogadunk nagyobb támogatást. Jövőre – mint civil szervezet – fogadhatunk 1 
%-ot az SZJA-ból. Az idén ősszel ezt hírül adjuk. 
 
Vincze Sándor: Megköszönöm a vezetőség egész éves munkáját, mivel önkéntes alapon 
sokat dolgoztok helyettem. A szakszervezetbe sem azért lépek be, mert várom a mikulás 
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csomagot, hanem azért, mert az egy jogi képviselet.  A strandon a napi belépő egy 
családnak többe van, mint az éves tagdíj. A közértben, ha csak reggelit veszek, az is 3.000,- 
Ft. Ez a kétezer forint csak az eszmei értéke annak, amit csináltok. Már az idén is többet 
fizettem, mert így köszönöm meg, hogy amikor a Levendulás átjáróhoz lemegyek, le van 
vágva a fű, a szemetet valaki elhordja, elintézték, hogy ide bármikor lemehessek. Jogosnak 
érzem, hogy legyen az egyesületnek felhalmozott tőkéje, ha már az üdülőkért felvállalja a 
munkát nagyon sok területen. A közgyűlések után egy jó hangulatú vacsorát is elkölthetünk, 
már ez többe van, ha étteremben rendelem meg.  
(taps)  
 
Flanek Zoltán: Azoknak a tábláknak, amiket az idén kitettünk az anyagköltsége 33 e. Ft volt, 
munkadíj nélkül. A gyártótól kaptunk 20 % kedvezményt, mert mondtuk, hogy egyesületnek 
lesz.   
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Nagyon megtiszteltél minket ezzel a véleményeddel, jövő 
nyáron visszatérünk a tagdíjemelés kérdésére.  
 
 

5.) napirendi pont 

 
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Néhány szó a költségekről, hogy lássák, miért fontos az, hogy 
közösen dolgozzunk. A Levendulás átjáróra kértünk árajánlatot, mi lenne, ha nem tudnánk 
saját magunk a feladatainkat megoldani: fűnyírás a 3 területre 50 e. Ft, minimum háromszor 
egy évben + az elszállítás. Ezt jelenleg Aranyi Zoltán ingyen végzi, A kiülést is meg kell oldani. 
A diákmunka költségei: 1.000,- Ft/óra, azaz napi 8.000,- Ft x 60 nap + a szállás. Itt most nem 
a tagdíjemelésre célzok, hanem azt kérem, hogy csináljuk közösen. A legtöbben így ismertük 
meg egymást.  
 
Flanek Zoltán: A 150 tagból eddig ötvenen vállalták a kiülést. Jó lenne, ha mások is 
magukénak éreznék a közösségi feladatot, ne ötvenen viseljék másik 100 ember terhét.   
 
P. Nagy Ferencné: Egész este csak a Levendulás telepet halljuk. Emeljék a Levendulás 
tagdíját, a Csordáskútit meg nem kell.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy a tagdíj nem a Levendulás 
átjárónak a belépője. Aki befizette a tagdíjat, az jogosult lejönni arra a területre.  
 
Klemens Antalné: És a vendégeik? Ha nálunk a Csordáskúton vendégeink vannak, akkor 
azoknak el kell menniük a strandra, és ott fizetnek a belépésért. A Levendulás átjáróhoz 
pedig ingyen lemehet akár tíz ember is. Ha kiadják a házakat, ne oda menjenek a bérlők, 
hanem ők is fizessék meg a strandot. Akkor nem lesznek ott olyan sokan.  
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Keszthelyi István BÜTE elnök: Magunk alatt vágjuk a fát, ha úgy adjuk ki a lakrészt, hogy a 
Levendulás átjáróhoz küldjük a vendégeket. Lelkiismereti kérdés. Nem tilthatjuk meg, óriási 
probléma.  
 

Kérdések: 

 

 
Echman István:  Mi is használjuk, ha jön a vendég, ő választ. Mi egy kicsit jobban 
belenyúlunk a pénztárcánkba, eddig is támogattuk az egyesületet, ezután is fogjuk.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Köszönjük. Vigyázzunk a népszerűsítéssel, mert a sajkodi 
strandnak is az lett a veszte, hogy rengetegen kezdtek el odajárni.  
 
Echman István:  Az új Balatoni törvény kimondja, hogy a vízpartot meg lehet közelíteni. A 
Holiday campingben ezt hogy harcoljuk ki? Azt hiszem, hogyha egységesen fogunk fellépni, 
sokkal sikeresebbek leszünk. Sajnáljuk, hogy ez a terület, amit eddig mindenki 
használhatott, most elveszett, de legalább a parti szakaszt tartsuk meg. Úgy tudom, hogy 
jelenleg még állami tulajdonban van, utána kellene nézni, nehogy ez is a beruházó 
tulajdonába kerüljön.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: A mai napon tájékozódtam: a perben, ami most másodfokon 
van, ez is benne van. Kötelezik őket a sétány biztosítására.  
 
Echman István: Elhangzott, hogy történt egy megegyezés az önkormányzat és a beruházó 
között. Nem tudjuk viszont, hogy a parti sétánnyal kapcsolatban milyen megállapodás 
született. Arra kérem a BÜTÉ-t, hogy erre figyeljen oda, hogy ezt a partszakaszt visszakapjuk.  
 
 
Keszthelyi István BÜTE elnök: Vagy használhassuk. Mert korábban a camping sem engedte, 
hogy használjuk.  
 
Kovács Lászlóné: A partszakaszra kitalálták, hogy 100-200 évre bérbe lehet venni. Nemcsak 
tulajdonjog van! Arra is jó lesz vigyázni, hogy ne csak tulajdonjogot, bérleti jogot se 
szerezhessen.  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök:  Egyetértek Önnel, de ez országos probléma, amit nem biztos, 
hogy a BÜTE meg tud oldani.  
 
Kovács Lászlóné: Legalább jelezzük!  
 
Keszthelyi István BÜTE elnök:  Októberig minden problémát írjanak meg az e-mail címünkre, 
illetve akinek olyan ötlete van, amit meg tudunk valósítani, feltétlenül jelezze.  
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Flanek Zoltán: Több kérdés nem érkezett, a közgyűlést bezárom. Köszönöm mindenkinek a 
részvételt, a hozzászólásokat, a babgulyáshoz jó étvágyat kívánok! 
 
 

kmf. 
 

 


