
Elnökségi beszámoló  

a Baráti Kör  2020.évi tevékenységéről.  

 
Zamárdi Baráti Kör feladata, alapszabályának megfelelően, továbbra is tagságának 

érdekvédelme, a város és épített környezetének megóvása, városfejlesztési javaslatok 

eljuttatása a vezetés számára. 

 

 

Ennek érdekében részt veszünk a városvezetés döntés előkészítő munkájában, a Pénzügyi és 

városfejlesztési bizottság ülésein és civil szervezeti megbeszéléseken ahol képviseljük 

tagjaink és a város érdekeit egyaránt. 

 

Megvalósult és tervezett város és idegenforgalmi fejlesztések  

 

A koronavírus járvány okán mindenki részben már tájékozott a gazdasági helyzet várható 

romlásával és az önkormányzatok bevételeinek jelentős csökkenésével. Ez Zamárdi esetében 

az állami támogatások és az idegenforgalmi adóbevétel csökkenését, a parkolási bevétel 

csökkentését, valamint a SOUND rendezvény elmaradása miatti bevételkiesést eredményezett. 

Mint ismeretes, az IFA fizetési kötelezettséget felfüggesztették, ezért a nyaralóknak nem kell 

kurtaxadijat fizetni. Ha azonban a szállásadó lejelenti a vendégéjszakák számát, függetlenül, 

hogy a vendég nem fizetett kurtaxát, az állam ígérete szerint ezzel arányos állami támogatást 

ad az önkormányzat részére a kiesett bevétel kompenzálására. Ez megjelent a Hírmondóban is. 

 

Ezért a városvezetés, a rendelkezések megjelenését követően folyamatosan új költségvetést 

kellett, hogy készítsen. Ennek érdekében minden 2020. évi saját rendezvényt lemondott, és 

felülvizsgálta, megszüntette az egyéb szervezetek támogatását annak érdekében, hogy 

alapvető feladatait el tudja látni.  

 

A tervezett beruházásokat leállította, mindössze néhány, már folyó beruházások befejezéséhez 

tudott pénzt biztosítani. Ezek a parton épülő rendezvényközpont épülete, a központi piac 

kialakítása a vasút mellett és a sporttéren. Ezen épületek átadása ez évben várható. 

 

Rendezvények 2020. évben. 

 

A SOUND nem került megtartásra és a következő időszakra szóló szerződés megkötésére sem 

került sor a beszámoló időpontjáig. A város magasabb bérleti díj és kedvezőbb időpont 

elfogadásához kötötte a tárgyalások megkezdését. 

 

A SVERT Kupa vitorlásverseny egyre népszerűbb a hajósok között és már állandó 

rendezvényként szerepel, a verseny megtartásra kerül 2020. augusztus 15.-én. 

 

A STRAND Fesztivál, a járványhelyzettől függően, valószínűleg megtartásra kerül. Ezt 

követően itt is lejár a szerződéses időszak és 2020. őszén új szerződést kell kötnie a 

rendezőnek, amennyiben szándékában áll a bevezetett fesztivál ismételt megrendezése. 

 

A Bácskai utca és környékének fejlesztése továbbra is várat magára, mivel az ott fekvő 

ingatlanokat a tulajdonos nem tudta értékesíteni. Ezen kívül várakozás van a kikötői 

fejlesztésre benyújtott pályázatnál is, holott jó helyre sorolták be a várost a pályázók közül. 

 

Taglétszámunk, évek óta, közel állandó, (80 fő) de sajnos új tagok nagyon kevesen 

jelentkeztek. Kérjük tagjainkat, hogy szervezzenek környezetükből új tagokat, mert a Baráti 

Kör ereje és érdekérvényesítő képessége ettől is függ.  



 

Ezzel együtt szervezetünk működése megalapozott, de tagdíjemelésre szükség lenne, mivel 6 

éve változatlan, miközben a költségek folyamatosan drágulnak. A tagdíjak rendben, a kért 

időre befizetésre kerültek, ami biztosítja a Baráti Kör működését. 

 

Ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani azon tagjainknak, akik folyamatos 

munkájukkal, hasznos észrevételeikkel segítették civil szervezetünk működtetését. 

 

Továbbra is várjuk tagjainktól érkező javaslatokat, és ötleteket, amivel civil szervezetünk 

hozzájárulhat a város és környezetének fejlődéséhez, az itt élők és nyaralók 

életkörülményeinek javításához. 

 

Közgyűlésünket ebben az évben is a Balaton partján, a már hagyományos helyen tartanánk 

meg (Margó Ede tér mögött, Parti Büfé kertjében) egy jó ebéddel, lángossal és beszélgetéssel 

egybekötve, amire mindenkit szeretettel várunk.  

Kérünk mindenkit, hogy az aktuális járványhelyzetnek megfelelő saját személyi védőeszközét 

hozza magával, ha ez szükséges és előírás. 

 

Rossz idő sem lehet akadály! 

 

 

2020. július.17. 

 

 

Zamárdi Baráti Kör 

elnöksége 


