
Tisztelt Balatonföldváriak! 

A törvényi előírásoknak megfelelően engedjék meg, hogy röviden ismertessem a tavalyi évben 
végzett képviselői tevékenységemet. 

Az elmúlt évben, mint testületi tagságom kezdete óta rendszeresen részt vettem Balatonföldvár 
Város Képviselőtestületének ülésein, a város rendezvényein, településünk turisztikai eseményeinek 
előkészítésében és megvalósításában. Emellett, mint Balatonföldvár Város Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának elnöke vezettem a bizottság üléseit megbízatásom végéig. 

Munkám során minden a Bizottság elé kerülő előterjesztést részletekbe menően megvitattunk és 
szükség esetén jobbító szándékkal azokat módosítottuk, annak érdekében, hogy a választáskor 
megfogalmazott céljaimnak megfelelően Balatonföldvár város gazdálkodása átlátható, takarékos 
legyen és a település fejlődését mindig szem előtt tartóan történjen. 

Az év során több lakossági megkeresés érkezett hozzám személyesen, telefonon valamint e-mail 
formájában is.  A felmerül kéréseket és problémákat továbbítottam az illetékeseknek azok 
mihamarabbi orvosolása érdekében. Ennek kapcsán együttműködtem a Balatonföldvári Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjével és részlegvezetőivel és a Hivatal dolgozóival. 

Amint az Önök előtt sem titok évek óta elkötelezetten dolgozom Balatonföldvár és a Balaton 
turizmusának fellendítése érdekében. Munkám során sikerült szoros partnerséget kialakítani több 
hazai meghatározó turisztikai szervezettel, ahol mindig képviseltem városunk érdekeit. 
A 2019. évben elért eredmények és elvégzett feladatok kapcsán szeretném megköszönni a 
Balatonföldváron működő vállalkozásoknak a partnerséget és a rengeteg elvégzett munkát, továbbá 
a Turisztikai Egyesület munkatársainak, valamint a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak az egész éves együttműködést.  

A fent említett feladatokon kívül természetesen az elmúlt időszakban is rendszeresen részt vettem 
a Balaton turisztikájával kapcsolatos konferenciákon, egyeztetéseken, ahol képviseltem 
Balatonföldvár és a Balaton turisztikai érdekeit. 

A Balatoni Turizmus Szövetség alelnökeként az elmúlt évben is együttműködtem és tartottam a 
kapcsolatot azon országos és balatoni regionális szervezetekkel, amelyek szintén elkötelezettek 
régiónk fejlődésében. Így rendszerese részt vettem a Balaton Fejlesztési Tanács ülésein, 
együttműködtem a Balatoni Szövetséggel, és a Balatoni Hajózási Zrt.-vel, tárgyalásokat folytattam a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetéggel. 

Munkámat a jövőben is ezen célkitűzések mentén, a város érdekében kívánom végezni. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

 

Fekete Tamás 
alpolgármester  


