Jegyzőkönyv
Az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről
és a megismételt közgyűléséről

Készült: 2016. június 26. 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 29 fő.
Meghívott vendégünk Ritter József a polgárőrség vezetője.
Meghívott vendég volt Tömör István a város polgármestere , a képviselő testület
tagjai, akik a közgyűlésünkön az elmúlt évekhez hasonlóan nem jelentek meg.
A közgyűlés levezető elnökének Niertit Istvánt, az Alsóréti Üdülő Egyesület
vezetőségi tagját 100%-ban megszavazta a tagság.
Napirendi pontok:
1. 2015. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné SzB. elnök
2. A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2015. évről
Előadó: Kiss Tamásné SZB. elnök
3. Az Intéző Bizottság beszámolója a 2015. évről
Előadó: Horváth József elnök
4. 2016. évi tervek (költségvetés) ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné SZB. elnök
5. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
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Niertit István 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 29 főn kívül újabb tag nem jelent meg. Ennek
értelmében a közgyűlésünkön 29 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 Galambos Lajost, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mikes
Györgyöt és Dr. Galambos Pétert javasolta.
1/2o16.06.26 határozatszám alatt a közgyűlés Galambos Lajost
jegyzőkönyvvezetőnek, Mikes Györgyöt és Dr. Galambos Pétert
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Szavazat: 29 igen
0 nem
0 tartózkodás
Napirendi pontok:
1.2015. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné SzB. elnök
2/2015.06.26. határozatszám alatt a közgyűlés a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést elfogadta.
Szavazat: 28 igen
0 nem
1 tartózkodás
2.A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2015. évről
Előadó: Kiss Tamásné SZB. elnök
3/2015.06.26. határozatszám alatt a beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Szavazat: 27 igen
0 Nem
2 Tartózkodás
3.Az Intéző Bizottság beszámolója a 2015. évről
Előadó: Horváth József elnök
4/2015.06.26. határozatszám alatt a közgyűlés a beszámolót elfogadta.
Szavazat: 28 igen
0 nem
1 tartózkodás
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4.2015. évi tervek (költségvetés) ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné SzB.elnök
5/2015.06.26. határozatszám alatt a közgyűlés a 2015 évi költségvetés
tervezetet elfogadta.
Szavazat: 29 igen
0 Nem
0 Tartózkodás

5. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
Az egyesület vezetősége nevében Niertit István jelezte, hogy az elnök
beszámolójában szó volt arról, hogy ha az egyesületünk csatlakozna Balaton
Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülethez, akinek tagja az Önkormányzat is.
Csatlakozással talán több mindenben kaphatnánk segítséget. Kéri a jelenlévőket,
hogy az elnök tájékozódhasson az egyesület munkájáról és amennyiben az éves
tagdíj nem túlzott akkor kérhesse az egyesületünk felvételét a Turisztikai
Egyesületbe.
6/2016.06.26. határozatszám alatt a közgyűlés felhatalmazza Horváth
József elnököt, hogy tájékozódjon a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület munkájáról és amennyiben az éves tagdíjuk
nem túlzott akkor kérje az egyesületünk tagsági felvételét.
Szavazat: 28 igen
0 Nem
1 Tartózkodás

Meghívott vendég volt Ritter József a polgárőrség vezetője. Beszámolt az elmúlt
időszakban az Alsóréten végzett munkájukról. A területen különleges esemény
nem volt. 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. Kéri a
jelenlévőket, hogy a polgárőrség munkájával kapcsolatban lenne, kérdés vagy
észrevétel akkor azt most tegyék meg.
Hozzászólások:
Víg János, Hullám u.30: Köszönetet mond az egyesület munkájának végzéséért,
külön kiemelve Horváth József elnök áldozatos munkáját. Véleménye szerint jól
végezte a polgárőrség a munkáját. Mindig találkozott polgárőrrel. Üdülőterületre
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az ember pihenni jön. De sokan még hajnali 3-4 órakor is zajt csapnak. Hogyan
lehet azt megoldani, hogy a rendőrség megbírságolná ezeket az embereket. Van,
hogy a rendőrök csak kijönnek a helyszínre és nem történik semmi. Hogyan
lehet az önkormányzati csendrendeletet betartatni. Ebben járjon közbe a
polgárőrség.
Ritter József : valóban van helyi csendrendelet, sajnos az emberek fejében
kellene rendet tenni. Az emberek figyelmét felhívni, hogy van csendrendelet és
ezt be kell tartani. Lehet akár őt, Ritter Józsefet, akár a rendőrséget hívni. A
csodákra egyelőre még várni kell, de ő továbbítja a problémát a rendőrségnek.
Kiss Tamás Parti sétány 36: köszönet a polgárőrségnek. Egy őz bekerült az
egyik telekre, a polgárőrség segített az őz kimentésében.
Szalontai Julianna, Nyár u.7: Van egy család, aki mindig tüzel. Mit lehet ezzel
csinálni?
Ritter József: van tűz rendelet, májustól szeptemberig nincs tűzgyújtási
lehetőség. Máskor a zöld/száraz hulladék elégetésére pénteki napokon van
lehetőség. A közterület felügyelők a másnapokon történő égetés ellen
felléphetnek. A bográcsozás, grillezés nem számít tűzgyújtásnak.
Fóti Imréné, Rozmaring u. 9-11.Köszönet az egyesület vezetőségének, mert
2000 óta fejlődés tapasztalható. Nagy probléma a szegedi iskola tábor
turnusváltáskor, ilyenkor a nagy a zene-bona . A táborban nem kellene ez a nagy
zenés hangzavart engedni. Kéri az egyesületet, hogy járjanak közbe, hogy
kisebb hangerőt használjanak. A civil szervezetek rendezvényén megemlítette,
hogy a szabad strand bejáró részét tisztítsák ki a benőtt nádastól. A polgármester
intézkedjen az időszakos nádirtásról, évente kérje a hatóságtól, hogy a gyerekek
balesetmentesen had játszhassanak ott.
Dr. Danziger György, Parti sétány: Az egyesület elnöke nagyon áldozatos
munkát végez, sokszor a szabad idejében. Védi az érdekünket. Egyéni
problémákkal a polgármesteri hivatalhoz kell fordulni.
Előd Péter Vak B 11: Áldatlan az a helyzet, ahogyan az önkormányzat kezeli a
problémákat. Az egyesület több témában javaslatot nyújtott be az Önkormányzat
képviselő testülete felé, majdnem mindet leszavazták. Javasolja, hogy vonjunk
be jogászt az érdekeink jobb érvényesítésére.
Kovács Julianna, Alteleki 9/a. Legyen az Alteleki és Szilvafa utcában 3-4 pad,
hogy az idősek meg tudjanak pihenni. Az Alteleki úton legyen télen, nyáron
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működő kút. A Sport u-ban 4 csatorna fedél szabálytalan magasságban áll ki a
földből. Nagyon balesetveszélyes. A Szilvafa út burkolata kritikán aluli.
Galambos Péter: Az Alteleki úti vasúti átjáró után az Alteleki út olyan
mértékben megrongálódott, hogy két kocsi, ha szembejön egymással alig tudnak
kitérni egymás elől! Az önkormányzat soron kívül javítsa meg ezt az útszakaszt.
A levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat, a részvételt, és bezárta
közgyűlést.

Horváth József
elnök

GalambosLajos
Jegyzőkönyvvezető

Dr.Galambos Péter
Hitelesítő

Mikes György
Hitelesítő

Melléklet:
-Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés
-Számvizsgáló Bizottság jelentése
-Intéző Bizottság beszámolója
-2016 évi költségvetési terv
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