
Zamárdi Baráti Kör Közgyűlési Jegyzőkönyve 
 
 
 
A közgyűlés ideje: 2020.augusztus 17. 11:00 órakor 
Helye: Balaton-part, Parti büfé melletti rendezvényterület 
 
Jelen vannak: 36 fő, tagok és meghatalmazottak (mellékelt jelenléti ív szerint)  
 
A közgyűlést Margó György elnök megnyitja és üdvözli a ZBK megjelent tagságát és hozzátartozókat. 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel, szavazóképes és 
határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Sarankó Henriettet, hitelesítőnek Kelemen Pongrácot, levezető 
elnöknek saját magát.   
 
További javaslat a tagság részéről nem érkezett.  
 
1/2020. Határozat: A javasolt személyeket a közgyűlés egyhangúan megszavazta. 
 
Napirendek megszavazása 
 
A levezető elnök a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, 
melyek 

1. elnökségi beszámoló az eltelt időszakról (írásos anyag kiküldve) 
2. pénzügyi beszámoló (2019. év) és költségvetés 
3. fórum  

Egyéb javaslat a tagság részéről nem érkezett 
 
2/2020. Határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt napirendi pontokat. 
 
Ezt követően megkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. 
 
1. Napirendi pont:  Az elnök beszámolója a 2019-2020. évben végzett munkáról.  
 
Az részletes írásos anyagot az elnökség a meghívóval együtt kiküldte a tagok részére. Szóbeli 
kiegészítésként az alábbiak hangzottak el. 
Mivel a közgyűlés ideje általában augusztus hónap, ezért a beszámoló két évet is érint folyamatosan. 
 
Az ismert COVID vírushelyzet miatt 2020. márciusától a városban is megállt az élet, a tiltások és a 
támogatások miatt az eredeti költségvetés többször is korrekcióra szorult. Rendező elvként került 
elfogadásra, hogy a tervezett fejlesztések megállnak, a rendezvények elmaradnak és a vírus elleni 
intézkedések betartására kell minden anyagi forrást fordítani. 
 Fejlesztési munkák kizárólag az új piac kialakításánál és a rendezvényház építésének folytatásánál 
folynak. Ezek átadása ebben az évben várhatóak. 
 
Elmaradt a SOUND rendezvény és a STRAND Fesztivál a tagság és lakosság egy részének csendes 
megelégedésére. Teljesült a tavalyi kérésünk, mely szerint legyen minden hónapban egy csendes 
hétvége, bár nem ilyen áron gondoltuk ezt.  
 
A kutyás nyaralók kérésére, idén már lehetett sétáltatni kutyát, kizárólag pórázon, a sétányon is. 
Azonban néhány „megátalkodott” tulajdonos póráz nélkül futtatja a kutyát és sokszor a strandsávban 
is, ami őszinte felháborodást eredményez a többi, szabályt betartó kutyatulajdonosnál és a 
strandolóknál egyaránt. Kérjük, hogy az ebtartást szabályozó rendeletben legyen konkrétan nevesítve 
a büntetés mértéke, aki visszaél a kedvezményes helyzettel és póráz nélkül sétáltat a város területén 
bárhol kutyát. A városban van kutyafuttató, ahol póráz nélkül is lehet a kutya.  
 
Az elnök javasolja a tagságnak, hogy Sövény Pál Gábornak tiszteletbeli tagságot adományozzon. 
Sövény Pál Gábor alapító tagja a Baráti Körnek, évtized óta intézi a civil szervezet számviteli munkáját 



a mérlegkészítéssel együtt, nevéhez fűződik a „Lurkó” program működtetése mai napig. Ezt a tagság 
egyetértéssel elfogadta és a napirendnél szavazatával is megerősíti. 
 
Beszámolóval kapcsolatos felvetésekre válasz: 
 
Majzik András: A viharjelző közvetlen környezetében gyakran, 19 óra után ismeretlen tulajdonos 
kutyákat hoz le és fürdeti a Balatonban. Javasolja erre a közterület felügyelet figyelmét felhívni a 
helytelen gyakorlat megszüntetése érdekében. 

 
Általános tájékoztatás hangzott el a SOUND jövő évi szerződésével kapcsolatosan, mely szerint a 
város jelentős területbérleti díj emeléshez ragaszkodik és a rendezvény időpontjának előrehozásához 
előszezon idejére. Ezen kívül teljesíteni kell a szervezőnek, a már korábban vállalt sétány 
burkolásának elmaradt munkáit is. Egyelőre a tárgyalások „megálltak”, a rendező fontolgatja a 
feltételeket. 
 
Az ez évi nyári tapasztalatokat a városvezetés áttekinti, és értékeli a tárgyalások során, mivel a 
fesztiválok nélkül is jelentős hazai idegenforgalom bonyolódott a „családias Zamárdin” 2020 
nyarán. 
 
3/2020. Határozat: A tagság a beszámolót, szóbeli kiegészítéseit és javaslatait egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 
 
2. Napirendi pont: pénzügyi beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról. 
 
Nyitó pénzeszközök   1.038 e Ft 
 
Záró pénzeszközök      969 e Ft 
 
Általánosságban megállapítható, hogy a civil szervezet kizárólag tagdíjaiból, és tagjai által adott 
támogatásaiból szerez bevételt. Ebben az évben minden egyéb támogatás is megszűnt, azonban a 
költségek minimalizálásával a gazdálkodás biztosítja a civil szervezet kötelezettségeinek rendezését.  
A részletes beszámolót a civil szervezet honlapján közzéteszi tájékoztatás céljából. 
 
Tagdij emelését ebben az évben sem kezdeményezi az elnökség, a tagdij összege 2500 Ft/év. 
 
Továbbra is lehetőség, hogy a tagok a megállapított tagdíjtól eltérő, magasabb díjat fizessenek be 
melyet a szervezet, mint támogatást kezel és használ fel működése során. 
 
Megköszöni Sövény Pál Gábornak, hogy megalakulás óta folyamatosan elkészíti a civil szervezet 
számviteli beszámolóját. 
 
4/2019. Határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a pénzügyi beszámolót. 
 
4. Napirend. Fórum 
 
A fórumon az alábbi témák merültek fel és kerültek megvitatásra.  
 
Általános észrevételek: 
 
A Margó Ede sétány a Balaton egyik legszebb fekvésű sétánya a strandterület mellett, melyen 
rengetegen sétálnak folyamatosan. Sajnos ebben az évben a sétálók egyre gyakrabban „leszorulnak” 
a sétányról, mivel rengeteg kerékpáros, pedálos bicikli és elektromos golfautó vette át az uralmat és 
lassan ez lesz a kerékpárút a túrakerékpárosok számára is. Sokszor 5-7 tagú kerékpáros csapat 
biciklizik egymás után végig a sétányon ahelyett, hogy a kerékpár útnak jelölt Kis Ernő utcán 
kerekeznének tovább a Balatonkörön. Ezért nem lehet már egy gyerekkocsit tolni vagy egymás mellett 
beszélgetve sétálni a strandolóknak, ami a sétány alapvető célja lenne, mert folyamatosan le kell 
húzódni a csilingelő kerékpárosok elől a fűre. Ehhez érkeznek a 1-4 személyes pedálos biciklik, 
melyek olyan szélesek, hogy egymással szemben, gyalogosoktól függetlenül, sem férnek el. Ilyenkor 



„levágnak” a füves sávba és átbicikliznek a strandolók leterített törülközőin és táskáin. A szezon elején 
feltűntek az elektromos golfkocsik is, ezeket azonban sikerült részben távol tartani a sétánytól. 
Szeretnénk kérni a városvezetést, hogy állítsa vissza a sétány eredeti funkcióját és tiltással zárja ki a 
más eszközök, kerékpárok, pedálos biciklik és golfkocsik közlekedését, melyek lehetetlenné teszik a 
sétányon való sétálást és gyalogos közlekedést, ami Zamárdi legvonzóbb turisztikai területe. 
 
A következő közgyűlés időpontját ismét szombati napra tesszük, mivel hétköznap lévén a tagság egy 
része, munkája miatt, nem tudott részt venni, ami sajnálatos. 
 
A Bácskai uti gyaloglejárón tudják egyedül megközelíteni a strandterületet a környéken lakók a 
teniszpálya fekvése miatt. A lejárón egész nyáron jelentős autóforgalom zajlott, mivel a parkolót is 
sokan innen közelítették meg és hagyták el, ezért a gyalogosok folyamatosan akadályoztatva voltak, 
ameddig nem érték el a büfésort. Ennek rendezése érdekében az elnök forduljon a városvezetéshez 
egy jó megoldás érdekében. (pl: Eötvös u lejáró a szálló mellett.) 
 
A Mauró üzletsor utolsó épülete és kerthelyisége elhanyagolt, szemetes és szégyene a mögötte 
szépen kialakított strandterületnek. Javasoljuk a tulajdonost felszólítani sz ingatlan folyamatos és 
átlagos szinten történő rendben tartására. 
 
Nagyon szép a kialakított Lídó, de még az itt nyaralók egy része sem ismeri, az ide érkezők számára 
pedig teljesen ismeretlen. Javasoljuk irányító táblák kihelyezését a Kiss Ernő utcában a családosan 
érkezők tájékoztatására és a városi kiadványban és honlapon fényképpel mutassák be a családbarát 
létesítményt.  
 
Majzik András:  
Ebben az évben „visszajött” a régi Zamárdi hangulata, gyerekek a parton, családok a sétányon és 
nyugalom az üdülőtelepen. 
Felhívja a figyelmet a szép, rozsdamentes bejárati lépcsők egy apró hibájára, mely szerint a vízből 
kijövet az utolsó lépcsőfok lépésmagassága eltér a többi nyolc lépcsőjétől, így sokan beütik a 
sípcsontjukat, ha nem figyelnek erre a konstrukciós „hibára”. Rendelés esetén, az új bejáróknál 
esetleg figyelmeztetni kellene a konstruktőrt erre a hibára. 
Megköszöni a vezetés munkáját és további sikeres együttműködést kíván a városvezetéssel. 
 
Szentkúti Gábor: 
Üdvözli az új piac létesítését és reméli, hogy kellő propaganda eredményeként a piac a város egyik, 
nyaralók által szívesen látogatott színfoltja lesz, mint ahogy ilyen volt a szántódpusztai piac is, ami 
mára bezárt az építkezések és felújítások miatt. 
Az új rendezvényközpontban, ha erre van lehetőség, a város kulturális múltjának egy jelentős 
egyénisége, Tallós Ilona festőművész munkásságának bemutatását javasolja. Sokan nem ismerik a 
művész és a város korábbi jó kapcsolatát, csak a háza előtti kis emlékmű ad erre tájékoztatást. 
Családja képekkel támogatná a művésznő emlékének ápolását. 
 
Újfalussi László: 
Kapcsolatát ajánlja a „Kajak-Kenu center” vezetéséhez esetleges közös „Lurkó programok” 
bonyolításához a jövőben a résztvevő gyerekek örömére. 
 
Papp Zoltán: 
Tájékoztatja a baráti kör tagjait, hogy felvette a kapcsolatot a város vezetésével annak érdekében, 
hogy Sövény Aladár, zamárdit szerető nyaraló emlékére egy szobor kerülhessen felállításra a 
városháza környezetében. Ehhez kéri a tagok támogatását, amikor a tárgyalások befejeződnek és 
ismertek a lehetőségek. 
 
dr. Tornai Andrásné: 
Kérdezi, hogy a város nem tehet-e valamit a CBA színvonalának, áruválasztékának és árszintjének 
javítására, mivel kénytelenek rendszeresen átjárni Szántódra, ha vásárolni szeretnének.  
Válaszként az elnök elmondja, hogy az élelmiszerbolt magánkézben van, a tulajdonos üzletpolitikája 
határozza meg a bolt árszintjét, erre a városnak nincs ráhatása. A szezonban 2 másik bolt áll 
rendelkezésre még vásárláshoz, a mozi melletti REÁL és a Trafó ABC, ami egész évben nyitvatartott. 
 
 



Fülep László: 
Észrevételezi, hogy a Wellamarin szálló bejárata melletti park idén elhanyagolt, gazos és nem méltó 
környezet a szálloda színvonalához, kéri az elnököt, keresse ez ügyben a szálloda vezetését. 
Genser Róbert: 
A strandon felállított „árnyékoló sátorlapok” összesen 5 napig működtek céljuknak megfelelően, aztán 
a szélben leszakadtak, többet nem kerültek vissza és ott maradtak a lebetonozott és haszontalan 
oszlopok, rontva a strand összképét.  
Továbbra sem oldódott meg a gyalogátkelés azok számára, akik vonattal érkeznek és az állomásról a 
„Lesz Vigasz” előtt szeretnének átkelni a Rákóczy utca felé a Balaton partra. 
 
 
Steffens Miklós: 
A kikötőbérlő hajósok kérését továbbitom, melyben kérik, hogy a kikötőbejárat vonalában 3-3 bójával 
kialakított bójasor kerüljön telepítésre, ami jelzi a fürdőzőknek a hajók ki-bejáratát. Ez kiválóan 
működött a „Red Bull” verseny idején, amit a vizirendészet előírt és az eligazításon javasolta is a 
parancsnok ennek, szezonban való állandósítását a fürdőbalesetek elkerülése érdekében. 
 
Kelemen Pongrác: 
Az épülő rendezvényközpont céljával kapcsolatosan adott rövid tájékoztatást, egyúttal elmondta, hogy      
a városvezetés gyűlései nyilvánosak, mindenki részt vehet rajta.  
Reméli, hogy a nagy-rendezvények szerződési rendelkeznek olyan szabályozásokkal, amelyek 
biztosítják a szerződésben foglaltak betartatását a rendezők részéről akkor is, ha a szerződés ideje 
lejár. 
Javasolja, hogy minden tag tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a „Családbarát üdülőváros” 
régi hangulata visszaálljon, az emberek beszélgessenek egymással és köszöntsék egymást 
találkozáskor, úgy, mint régen. 
 
 
Végezetül Margó György elnök berekesztette a 2020.évi közgyűlést, a tagságnak megköszönte az 
aktív részvételt és minden jelenlévőt, hozzátartozójával egyetemben, meghívott egy kiváló ebédre és 
baráti beszélgetésre a helyszínen. 
 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:           ………………………….. ………………… 
      Kelemen Pongrác 
 
     k.m.f. 


