Jegyzőkönyv
Az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről
és a megismételt közgyűléséről

Készült: 2017. június 25. 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 26 fő.
Meghívott vendégünk Ritter József a polgárőrség vezetője.
A közgyűlés levezető elnökének Niertit Istvánt, az Alsóréti Üdülő Egyesület
vezetőségi tagját megszavazta a tagság.
1/2o17.06.25 határozatszám alatt a közgyűlés Niertit Istvánt az
egyesület vezetőségi tagját a közgyűlés levezető elnökének
megválasztotta.
Szavazat: 26 igen
0 nem
0 tartózkodás
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 26 főn kívül 5 fő újabb tag jelent meg. Ennek
értelmében a közgyűlésünkön 31fő tag jelent meg. Ez a közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. Ismertette a napirendet, javaslatot tett a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.
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Napirendi pontok:
1. 2016. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2016. évről
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
3. Az Elnökség beszámolója a 2016. évről
Előadó: Horváth József elnök
4. 2017. évi tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
5. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
A diktafon felvétele alapján a jegyzőkönyv elkészítésére Horváth Józsefet az
egyesület elnökét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mikes Györgyöt és Kovács
Juliannát javasolta.
2/2o17.06.25 határozatszám alatt a közgyűlés Horváth Józsefet a
jegyzőkönyv elkészítésére, Mikes Györgyöt és Kovács Juliannát
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Szavazat: 31 igen
0 nem
0 tartózkodás
Napirendi pontok:
1. 2016. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
3/2017.06.25. határozatszám alatt a közgyűlés a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést elfogadta.
Szavazat: 28 igen
0 nem
3 tartózkodás
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2016. évről
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
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4/2017.06.25. határozatszám alatt a beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Szavazat: 28 igen
0 Nem
3 Tartózkodás
3. Az Elnökség beszámolója a 2016. évről
Előadó: Horváth József elnök
5/2017.06.25. határozatszám alatt a közgyűlés a beszámolót elfogadta.
Szavazat: 30 igen
0 nem
1 tartózkodás

4. 2017. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné Fb.elnök
6/2017.06.25. határozatszám alatt a közgyűlés a 2017 évi költségvetés
tervezetet elfogadta.
Szavazat: 31 igen
0 Nem
0 Tartózkodás

4. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
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, autók ajtaját, ablakát, mindig
zárják be, mert így megakadályozható, hogy illetéktelenek hatoljanak be. Kérte
az egyesületet, hogy a jegyzővel vegyék fel a kapcsolatot mert az Alsóréten
nagy a közlekedési táblák kavalkádja, emiatt nem veszik komolyan a KRESZ
táblákat. Kéri a jelenlévőket, hogy a polgárőrség munkájával kapcsolatban
lenne, kérdés vagy észrevétel akkor azt most tegyék meg.
Hozzászólások:
Szalontai Julianna, Nyár u. 7.
Az Alsóréti strandra gyakran visznek be kutyákat a fürdőző emberek közé. Mit
lehet tenni, hogy ez ne így legyen?
Ritter József: Sajnos az emberek úgy érzik, hogy nekik mindent szabad. Amíg a
fejekben nem lesz rend addig egyetlen megoldás van: hívni kell a rendőrséget.
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Fehér Ferenc, Halász u. 6.
A Halász utca is nagyon rossz állapotban van. A Hullám utca egyirányúvá
tételével a forgalom erre az utcára terelődött. Javasolja, hogy az Alkotmány utca
rendbetételéig vegyék le a Hullám utca egyirányú tábláját ezzel a forgalom
visszatérne az eredeti állapotába. A gépkocsik nem veszik figyelembe a forgalmi
irányokat és ezért nagy a balesetveszély.
Geréb Gábor, Szinyei M.u. 28.
Furcsállja, hogy évek óta nem tud rendbe jönni az egyesület és az
Önkormányzat közötti kapcsolat. Az Önkormányzatnak tudnia kell, hogy
Balatonkenese a nyaralókból él és a városnak szüksége van a civil
szerveződésekre.
Komlósi János, Alkotmány u. 32.
Két éve húzódik az Alteleki - Alkotmány utak találkozásánál levő nyomócső
betonnal történő megerősítése. Félő, hogy a cső eltörik és az utcát elönti a víz.
Többször járt a polgármesternél, aki megoldást ígért, de az eddig elmaradt.
Kovács Julianna, Alteleki u. 9/A.
Ismételten kéri, hogy az Alteleki és a Szilvafa utcába helyezzenek ki padokat.
Jellinek Tibor, Babits M. u. 10.
Az utca rossz állapota végett kért a polgármestertől murvát, de az a mai napig
nem érkezett meg. A lomok elszállítására kapott értesítőn nem szerepelt a
telefonszám.
Dudásné Bruzsa Anikó, Alkotmány u. 23.
Szégyenteljesnek tarja, hogy a közgyűlésen ilyen kevesen jelentek meg.
Az Alsóréti strand állapota a sok embertől kritikán aluli. Aláírásgyűjtés kellene
kezdeni arról, hogy az alsórétiek kedvezményesen tudjanak bemenni a Vak
Bottyán strandra,
Bolygóné Sikó Csilla, Kosztolányi u.16.
Érdeklődött, hogy Telekom segítségével biztonságos, gyors internet elérést
kaphatunk-e.
Fodor Krisztina, Búzavirág u. 13.
Véleménye szerint az Alsóréti strandon megszűnne a tömeg, ha az fizetős lenne.
A tagok akik pénzén a fejlesztések történtek beléptető rendszer segítségével
ingyenesen bemehetnének.
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Kisteleki Antal, Tavasz u. 6.
Érdeklődik, hogy lehet-e a nyári időszakban építkezni.
A hozzászólásokra az egyesület elnöke és a közgyűlést levezető elnök válaszolt:
a felvetett problémákat az Önkormányzat ismeri, megoldások az Önkormányzat
hatáskörébe tartozik. Az egyesület vezetősége minden lehetséges fórumon
szorgalmazza azok mielőbbi megoldását.
A levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat, a részvételt, és bezárta
közgyűlést.

Horváth József
elnök

Kovács Julianna
Jk. hitelesítő

Dr.Mikes György
Jk. hitelesítő

Melléklet:
-Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés
-Felügyelő Bizottság jelentése
-Elnökség beszámolója
-2016 évi költségvetés tény
-2017 évi költségvetés tervezet
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