
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről 
és a megismételt közgyűléséről 

 
 
Készült: 2018. június 24.  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. 
 
A közgyűlés levezető elnökének Niertit Istvánt, az Alsóréti Üdülő Egyesület 
vezetőségi tagját megszavazta a tagság. 
 
     1/2o18.06.24. 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.  
 
 
 
 
 
 



Napirendi pontok:  
 

1. Az Elnökség beszámolója a 2017. évről  

           Előadó: Horváth József elnök 

2. 2017. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése  

     Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök  

3.  Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évről 

      Előadó: Kiss Tamásné elnök 

4. 2018. évi tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása. 

      Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök 

5.  Tagdíj emelésre javaslat (5.000Ft) 

       Előadó: Horváth József elnök 

6.  Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése 

 
A diktafon felvétele alapján a jegyzőkönyv elkészítésére Horváth Józsefet az 
egyesület elnökét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mikes Györgyöt és Dr. Galambos 
Pétert javasolta. 
 

2/2o18.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés Horváth Józsefet a 
jegyzőkönyv elkészítésére, Mikes Györgyöt és Dr. Galambos Pétert 
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
   Szavazat:   31 igen   0 nem  0 tartózkodás 

 
A levezető elnök bejelentette, hogy a meghívóban harmadik pontban szerepel az 
elnökség beszámolója a 2017 évről, de több jelenlevő tag jelezte, hogy először 
az elnökségi beszámolónak kell elhangzani és utána következik a többi pont. 
Kéri a tagságot, hogy járuljanak hozzá a változtatáshoz. A jelenlevők szavaztak 
róla.  

 
3/2o18.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés hozzájárult, hogy az 
elnökség 2017 évi munkájáról szóló beszámoló első pontként kerüljön 
sorra. 
   Szavazat:   31 igen   0 nem  0 tartózkodás 

 



 
 
 
Napirendi pontok: 
  1. Az Elnökség beszámolója a 2017. évről 

 Előadó: Horváth József elnök 
 
4/2018.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés a beszámolót elfogadta. 

         Szavazat:  30 igen  0 nem   1 tartózkodás 
 

    2. 2017. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése  

      Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök  

 

5/2018.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés a pénzügyi beszámolót 
és a közhasznúsági jelentést elfogadta. 

    Szavazat:  28 igen  0 nem   3 tartózkodás 
 

    3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évről 

       Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök 

 
 6/2018.06.24. határozatszám alatt a beszámolót a közgyűlés elfogadta. 
   Szavazat:  28 igen  0 Nem  3 Tartózkodás 

 

 
      4. 2018. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.  

 Előadó: Kiss Tamásné Fb.elnök 
 
7/2018.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés a 2018 évi költségvetés 
tervezetet elfogadta. 
 Szavazat:   31 igen  0 Nem  0 Tartózkodás 
 

 

 

 

 



 

5.  Tagdíj emelésére javaslat (5.000Ft) 

            Előadó: Horváth József elnök 

8/2018.06.24. határozatszám alatt a közgyűlés a tagdíj emelésére 
vonatkozó javaslatot elfogadta. 2019 évtől a tagdíj összege 5.000ft. 
 Szavazat:   31 igen  0 Nem  0 Tartózkodás 
 

 

6.  Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése 

 
Az elnök bejelentette, hogy meghívott vendég volt Nyemcsók Gabi a 
polgárőrség új vezetője. Ő az értekezlet előtt egyéb elfoglaltságára hivatkozva 
lemondta a találkozót. Így sajnos nem kaphatunk tájékoztatást a 2017 évben, az 
Alsórét területen elvégzett munkájukról. 
 
Hozzászólások: 
 
Bolygóné Sikó Csilla, Kosztolányi u.16. 
Nehezményezte, hogy az utcájukban nagy lyukak vannak. Mikor várhatók azok 
eltüntetése. Az alsórét területéről, szerinte nagy összegű adó folyik be. Ebből az 
összegből már régen leaszfaltozhatták volna a terület utcáit. 
Válasz: Murvázást kérésre, nagy nehezen elvégzik, ami csak bosszúságot okoz. 
Aszfaltozásra nincs pénzük. 
 
Pignitzky Péter, Parti sétány 138. 
Nehezményezte, hogy a polgármester vezette testülettel nem lehet szót érteni. 
Javasolta, hogy polgári engedetlenségként ne fizessük meg az adót, így a hivatal 
nagyon megérezné a pénz hiányát. Mutassuk meg, hogy milyen erősek vagyunk.  
Válasz: Csak egységesen lehetne fellépni, de erre nem látunk esélyt.     
 
Jancsó Illés, Rege u. 6. 
Az idei évben aszfaltozták le az utcájukat. Örültek neki. Sajnos az aszfaltozás 
után, a strandra jövő gépkocsik nagy sebességgel mennek. A lassítás érdekében 
lehetne –e fekvőrendőrt kihelyezni? 
Válasz: Problematikus a fekvőrendőr kihelyezése mivel ebben a kérdésben a 
lakók se egységes álláspontot képviselnek. Ez ügyben az utca lakói 
egyeztessenek egymással. 
 
 



 
Falvai Attiláné, Parti sétány 138. 
A Tompa M. utcában aszfaltos u. van. Ott is található a kátyú, emiatt már történt 
autóba sérülés. Problémás hely a Tompa u. és a Parti sétány találkozása. 
Derékszögű kanyar miatt több baleset is volt. Miért nem lehet oda tükröt tenni? 
Válasz: Alsórétre vonatkozólag készül egy közlekedéstechnikai terv. Jelezzük 
ezt a problémát. 
 
 
A levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat, a felvetett problémák 
megoldása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az egyesület vezetősége 
minden lehetséges fórumon szorgalmazza azok mielőbbi megoldását 
Megköszönte a részvételt, és bezárta közgyűlést. 
 
     
 
 
 

Horváth József                                                                   
elnök, Jk. vezető                                                 

 
 
            
          

  DR. Galambos Péter      Dr.Mikes György 
     Jk. hitelesítő                                           Jk. hitelesítő 

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


