Jegyzőkönyv
Az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről
és a megismételt közgyűléséről

Készült: 2019. június 30. 10,00 és 10,30 órakor
Helyszín: Parti Vendégház Balatonkenese, , Parti sétány 36.
Jelen vannak:
Az Alsóréti Üdülő Egyesület tagsága, jelenléti ív szerinti személyek 38 fő.
A közgyűlés levezető elnökének Niertit Istvánt, az Alsóréti Üdülő Egyesület
vezetőségi tagját megszavazta a tagság.
1/2o19.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés Niertit Istvánt az
egyesület vezetőségi tagját a közgyűlés levezető elnökének
megválasztotta.
Szavazat: 38 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 38 főn kívül 7 fő újabb tag jelent meg. Ennek
értelmében a közgyűlésünkön 45 fő 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 2018. évről
Előadó: Horváth József elnök

2. 2018. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
3. Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évről
Előadó: Kiss Tamásné elnök
4. 2019. évi tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
4/1. Vak Bottyán fizető strandra történő belépésének lehetősége
Előadó: Horváth József elnök
5. 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.
2/2o19.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés Horváth Józsefet a
jegyzőkönyv elkészítésére, Mikes Györgyöt és Dr. Galambos Pétert
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Szavazat: 45 igen
0 nem
0 tartózkodás
Napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója a 2018. évről
Előadó: Horváth József elnök
3/2019.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés a beszámolót elfogadta.
Szavazat: 44 igen
0 nem
1 tartózkodás
2. 2016. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
4/2019.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést elfogadta.
Szavazat: 43 igen
0 nem
2 tartózkodás
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évről

Előadó: Kiss Tamásné Fb. elnök
5/2018.06.30. határozatszám alatt a beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Szavazat: 44 igen
0 nem
1 tartózkodás
4. 2017. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Kiss Tamásné Fb.elnök
6/2018.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés a 2019 évi költségvetés
tervezetet elfogadta.
Szavazat: 45 igen
0 nem
0 tartózkodás
4/1. Tagok és a családtagjaiknak a Vak Bottyán fizető strandra történő
belépésének lehetősége
Előadó: Horváth József elnök
7/2018.06.30. határozatszám alatt a közgyűlés a 4/1 számú pontot
levette a napirendről.
Szavazat: 45 igen
5.

0 nem

0 tartózkodás

Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése

Hozzászólások, válaszok
A megjelentek többségét az Alsóréti strand átadásának időpontja érdekelte és az
a tény ,hogy a stég visszahelyezése megtörténik e? Többen szerették volna
megszavaztatni a közgyűléssel ,hogy a megjelentek döntsék el, hogy legyen -e
stég a strandon vagy nem. Az elnök jelezte, hogy ez sokkal nagyobb ügy, hogy
45 fő eldöntse ezt a kérdést. Jelezte, hogy minden tagot levél formájában
megfog keresni és a válaszok majd eldöntik a stég helyzetét.
Elhangzott még a nyúlványon a sátorozás kérdése, valamint az ehhez
kapcsolódó illemhely ügye.
Téma volt, hogy a Búzavirág utcában parkoló gépkocsik nagyon leszűkítik az
utat és emiatt alig lehet ott közlekedni.

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
Jk. hitelesítő

Melléklet:
-Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés
-Felügyelő Bizottság jelentése
-Elnökség beszámolója
-2018 évi költségvetés tény
-2019 évi költségvetés tervezet

Dr.Mikes György
Jk. hitelesítő

