Jegyzőkönyv
Az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről
és a megismételt közgyűléséről

Készült: 2015. június 28. 10,00 és 10,30 órakor
Helyszín: Balatonkenese, Telekom Hotel- Konferenciaterem, Parti sétány 51.
Jelen vannak:
Az Alsóréti Üdülő Egyesület tagsága, jelenléti ív szerinti személyek 37 fő.
Meghívott vendégünk Ritter József a polgárőrség vezetője.
Meghívott vendég volt Tömör István polgármester, aki a közgyűlésünkön nem
jelent meg.
A közgyűlés levezető elnökének Horváth Józsefet, az Alsóréti Üdülő Egyesület
elnökét 100%-ban megszavazta a tagság.
Napirendi pontok:
1) Az Intéző Bizottság beszámolója a 2014. évről
Előadó: Horváth József elnök
2) 2014. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné SzB. megbízott elnök
3) A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2014. évről
Előadó: Kiss Tamásné SzB. megbízott elnök
4) 2015. évi tervek (költségvetés) ismertetése, elfogadása.
Előadó: Horváth József elnök
5) Vezetőség választás
6) Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
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Horváth József levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlést 10.00 órára
hirdettük meg, de mivel a tagság létszáma a jelenléti ív szerint nem volt első
körben határozatképes, ezért 10.30 órakor megismételt közgyűlésre kerül sor.
A levezető elnök 10,30 órakor megnyitotta a megismételt közgyűlést.
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 10 órai közgyűlés jelenléti
ívében feltüntetett megjelenteken 33 főn kívül újabb 4 fő tag jelent meg. Ennek
értelmében a közgyűlésünkön 37 tag jelent meg. Ez a közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. Ismertette a napirendet, javaslatot tett a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.
Jegyzőkönyv vezetőjének Horváth Józsefet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mikes
Györgyöt és Sass Tibort javasolta.
1/2o15.06.28 határozatszám alatt a közgyűlés Horváth Józsefet
jegyzőkönyvvezetőnek, Mikes Györgyöt és Sass Tibort jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadta.
Szavazat: 37 igen
0 nem
0 tartózkodás
Napirendi pontok:
1. Az Intéző Bizottság beszámolója a 2014. évről
Előadó: Horváth József elnök
2/2015.06.28. határozatszám alatt a közgyűlés a beszámolót elfogadta.
Szavazat: 36 igen
0 nem
1 tartózkodás
2. 2014. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné SzB. megbízott elnök
3/2015.06.28. határozatszám alatt a közgyűlés a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést elfogadta.
Szavazat: 36 igen
0 nem
1 tartózkodás
3. A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2014. évről
Előadó: Kiss Tamásné SzB. megbízott elnök
4/2015.06.28. határozatszám alatt a beszámolót a közgyűlés elfogadta.
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Szavazat: 36 igen

0 Nem

1 Tartózkodás

4. 2015. évi tervek (költségvetés) ismertetése, elfogadása.
Előadó: Horváth József elnök
5/2015.06.28. határozatszám alatt a közgyűlés a 2015 évi költségvetés
tervezetet elfogadta.
Szavazat: 37 igen
0 Nem
0 Tartózkodás
5. Vezetőség választás
A jelöltek a közgyűlésen megjelenteknek bemutatkoztak. A megbízatást
valamennyien elfogadták.
6/2015.06.28. határozatszám alatt a közgyűlés megválasztotta az
Intéző bizottság és a Számvizsgáló bizottság tagjait egyenkénti
szavazással. A tisztségviselők megbízatása 2020.06.30. napjáig szól.
Horváth József Elnök
Szavazat: 36 igen
0 Nem
1 Tartózkodás
Kovács Julianna
Szavazat: 36 igen
0 Nem
1 Tartózkodás
Niertit István
Szavazat: 36 igen
0 Nem
1 Tartózkodás
Galambos Lajos
Szavazat: 36 igen
0 Nem
1 Tartózkodás
Szabó Ágnes
Szavazat: 36 igen
0 Nem
1 Tartózkodás
Számvizsgáló Bizottság
Kiss Tamásné Elnök
Szavazat: 36 igen
0 Nem
Szalontai Julianna
Szavazat: 36 igen
0 Nem
Mikes György
Szavazat: 36 igen
0 Nem

1 Tartózkodás
1 Tartózkodás
1 Tartózkodás

6. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
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Meghívott vendég volt Ritter József a polgárőrség vezetője. Beszámolt az elmúlt
időszakban az Alsóréten végzett munkájukról. A területen különleges esemény
nem volt. Örülne, ha az Alsórét lakosainak nagy része egyesületi tag lenne, mert
probléma esetén az egyesület nyilvántartása alapján gyorsabban értesíthető lenne
a tulajdonos. Felhívta a jelenlevők figyelmét, hogyha elmennek otthonról vagy
lepihennek, akkor az ingatlan kapuját, a lakások ajtaját, ablakát mindig zárják
be, mert így megakadályozható, hogy illetéktelenek hatoljanak be. Javasolta,
hogy az Alsóréten szervezzük meg, a „nyaralók egymásért mozgalmat” amely
már több helyen bevált. Ennek a mozgalomnak a lényege, hogy ha a szomszéd
észreveszi, hogy valaki idegen bemegy a házba, akkor riassza az ingatlan
tulajdonosát.
Hozzászólások:
Víg János Hullám u. 30.
Tervbe vették, hogy a TV segítségével megnézik, hogy a környező falvak miben
fejlődtek és ezekhez képest Balatonkenese miért nem tud fejlődni. Az Alsórét
fejlődése érdekében fontos lenne, ha az Önkormányzat képviselő testületébe –
akár kültagként – lenne az Alsórétnek képviselője.
Fóti Imréné Rozmaring u. 9.
Ismételten az egyesület segítségét kéri a Szegedi gyermektábor zajossága végett.
Egyesületi levél írását kéri, mert korábban ez már segített.
Egy tag
A parti sétányon a gépkocsik gyorshajtása miatt ki kellene tenni a 20km-es
sebesség korlátozó táblát, de ugyanez vonatkozik a Vak Bottyán útra is. Járda
hiánya végett is nagyon fontos lenne a gépkocsik sebességének lassítása. A
trafifax megjelenése sokat segítene.
Szücs László Alsóréti u. 37.
2012 július 1-én tartott közgyűlésen a polgármestertől megkérdezte, hogy a
területről mennyi adóforint folyik be. Ígéretet kapott, hogy rövid időn belül
megküldik a választ. Azóta várja, most 2015. van.
A figyelmeztető táblákat nem veszik figyelembe. Az önkormányzat ennek a
betartatását miért nem veszi komolyabban.
A strandokon miért engedik meg a dohányzást.
Komlós János Alkotmány u. 32.
Bent járt a polgármesternél, kérte, hogy az Alteleki u - Alkotmány u.
találkozásánál az elmúlt években tönkretették az út aszfaltját, sürgősen csinálják
meg, mert ott található kettő darab 400-as átmérőjű tolózár. Félő, hogy ez a
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nyomócső hasonlóan a 2007. évihez, el fog törni és akkor az egész utcát a víz
elönti. Aszfaltozás helyett murvát vittek oda. A baj elkerülése érdekében
kéri az egyesület segítségét.
Nemes Gyula Alsóréti u. 29.
Az Alsóréti út is tele van gödrökkel. A gödröket kaviccsal töltötték fel.
Kerékpározni szinte lehetetlen. Nem érti, hogy miért nem lehet az utca útját
normálisan megjavítani. Az illetékesek vegyenek már minket komolyan!
Szabó Péterné Vak Bottyán u. 102
Az utcába folyó vízlevezető árok nagyon büdös. Miért nem tisztítják ki
rendszeresen.

A levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat, a részvételt, és bezárta
közgyűlést.

Horváth József
Levezető elnök - Jegyzőkönyvvezető

Sass Tibor
Hitelesítő

Mikes György
Hitelesítő

Melléklet:
-Intéző Bizottság beszámolója
-Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés
-Számvizsgáló Bizottság jelentése
-2015 évi költségvetési terv
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