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            Beszámoló a 2015. évi munkánkról 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
 
Az Alsóréti Üdülő Egyesület, 21 év óta folyamatosan működik. Végzi az érdekképviseleti, 
közösség szervezői és területfejlesztési munkát. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a területen 
lévő 1250 ingatlanból csaknem minden második üdülőtulajdonos az egyesületünk tagja.  
 
Elöljáróban tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. évben tagságunk nyilvántartott létszáma 588 
fő volt. Egyesületünkből 28 fő kilépett, 28 fő pedig belépett. Évek óta azon dolgozunk, hogy 
tagságunk létszámát növeljük. Szeretnénk, ha minden alsóréti nyaraló tulajdonos felismerné, 
hogy közösségben erősebben tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, mint egyedül. Ezen 
túlmenően, több tagdíj beérkezése esetén többet tehetünk az Alsórét érdekében. Sajnálatos 
módon ezen törekvésünket nem tudtuk megvalósítani. Itt említeném meg, hogy 2013 évben 
meghirdetett és elindított Ifjúsági tagozat megszervezése nem sikerült. Erőfeszítéseink 
ellenére nem tudtunk tagokat toborozni.   
 
A tagságunknál maradva jelzem, hogy 2015 évben a 442 fő a tagdíjak befizetését 
fegyelmezetten időre teljesítette. 100 fő felszólításra teljesítette a befizetést. 46 fő egyáltalán 
nem fizetett, ebből 28 fő kilépett, 18 fő pedig nem teljesítette a befizetést. A nem fizetés oka 
lehet, hogy értékesítette az ingatlanát vagy bejelentés nélkül kilépett az egyesületből.   
 
Köszönetet mondok azon egyesületi tagoknak, akik további fejlesztések érdekében a tagdíjon 
felül - 2015 évben is – kisebb –nagyobb összeget adományoztak az egyesületnek. A 2014. évi 
személyi jövedelemadó befizetésükből, annak terhére 2015. év szeptemberében a tagjaink 
1.166,556 Ft- t juttattak az egyesületünknek. 
 
Az egyesületünk vezetősége 2015. évben május, június, augusztus hónapban tartott 
értekezletet. Éves közgyűlésünkön, a jelenlévő tagok új intézőbizottsági és számvizsgálói 
tagokat választottak. Sajnos az egyik megválasztott vezetőtársunk, aki önmaga jelentkezett a 
tisztségre, egy hónap után lemondta a megbízatását. Pótlása ez ideig nem történt meg, kérem,a 
tisztelt jelenlévőket, ha valaki szeretne az egyesületért dolgozni, az keressen meg engem, 
vagy a vezetőség bármely tagját. 
 
Meg kell említenem, hogy január közepén, egyesületünk levelet kapott a polgármester úrtól, 
amiben tájékoztatást adott, hogy 2016. április 1.-vel megkezdődik a Vak Bottyán út 
szélesítésének munkálatai. Kérte az egyesületet, hogy hívja fel az utcában lakók figyelmét, 
hogy az építkezés útjába eső növényzetet távolítsák el. Válaszlevelünkben jeleztük, hogy a 
nyaralótulajdonosok kiértesítése nem az egyesületünk hatáskörébe és jogkörébe tartozik, így 
nem áll módunkban az ebben való közreműködés. Szerencsének mondható, hogy ettől a 
feladattól elzárkóztunk, mivel ezen munkálatok elmaradtak és így az alsórétiektől nem 
kaphattuk meg, hogy megbízhatatlan információkat közlünk. Viszont kérdésként merül fel, 
hogy hová költötte el a Polgármesteri Hivatal az út szélesítésére szánt pénzt? 
 
Április elején az új képviselő testület tagjait bemutatkozó levélben kerestük meg. A levélben 
tételesen bemutattuk, hogy az elmúlt években, az Alsórét érdekében milyen munkálatokat 
végeztünk. Kértük a testületet, hogy az elmúlt évekkel ellentétben ne csak szóbeli ígéretet 
kapjunk, hanem végre induljanak meg a fejlesztések az Alsórét területén. 
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Április közepén egyesületünk vezetősége lehetőséget kapott a képviselő testülettől, hogy 
kötetlen beszélgetés formájában elmondhatjuk és közösen megvitathatjuk az Alsórét területén 
felmerült problémákat. Kihangsúlyoztuk, az Alsórét üdülő tulajdonosai a Balatonkenese 
városhoz tartozónak érzik magukat, ezért fontosnak tartják, hogy így is kezeljék őket. Célunk 
az, hogy közösen megtaláljuk a megoldást, a zökkenőmentes együttműködésre a 
Balatonkenese város és az Alsórét fejlődése érdekében. A jó hangulatú és segítőkész 
egyeztetés azzal zárult, hogy ősszel lezárul a vagyoni elszámolás Balatonakarattyával, és 
akkor ismételten visszatérünk, a felvetett problémákra. Köztük arra, hogy mit lehet a Város 
2016. évi költségvetésébe beemelni és erre az időpontig közlik azt is, amit már nagyon 
sokszor ígérték, hogy tájékoztatást adnak arról, hogy az Alsórét területéről mekkora összeg 
folyik be az Önkormányzat kasszájába és ebből a területre mennyit fordítanak vissza.  
 
A megbeszélésen részt vevő vezetőségi tagoknak az volt a véleményük, hogy ezzel a 
képviselő testülettel együtt lehet dolgozni és a problémákat meg lehet beszélni. A jövőt 
illetőleg pedig bizakodóak voltunk. 
 
Ezen bizakodást elég gyorsan megsemmisítette az a tény, hogy 15 éve hagyományosan az 
Alsóréten tartandó Egyesület- Önkormányzat közös rendezvényét az Alsóréti szezonnyitót 
megkérdezésünk nélkül áthelyezték a Vak Bottyán strandra. Egyesületünk ezt nem tudta 
elfogadni és a tagság kérésére, ezért ugyanezen időpontban az Alsóréti strandon megtartotta a 
hagyományos alsóréti szezonnyitót. 
 
Ezt követően  a képviselő testülettel az októberre beígért ismételt egyeztetés többszöri kérés 
ellenére sem valósult meg. Nagy nehezen az áprilisban felvetett kérdésekre egy év eltelte után 
hozták meg a döntéseket. 
Számunkra a mai napig sem világos, hogy mi okozta ezt a pálfordulást. Ma már ott tartunk, 
hogy se a bizottsági, se a testületi üléseken nem mondhatjuk el a véleményünket, mivel nem 
kapunk szót. Igaz, hogy nem csak mi, hanem a többi megjelent sem.  
 
A 2015 év őszi hónapok ezzel a küzdelemmel teltek el. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 
komolyan elgondolkoztunk azon hogy van- e értelme időt áldozni és több száz km-t utazni 
azért, amiért nem áll módunkba befolyásolni a folyamatokat.  
 
A beszámolómban a részletes történésekre azért nem tértem ki, mert erről Önök folyamatosan 
olvashattak a honlapunkon, értesítést kaptak e-mailben és levélben is. 
 
Befejezésként megköszönöm, hogy a közgyűlésünket jelenlétükkel megtisztelték, érdeklődtek 
az elvégzett munkánkról. Köszönöm az Intéző és Számvizsgáló bizottság tagjainak, az 
önkénteseknek, hogy továbbra is, társadalmi munkában önzetlenül segítették és segítik az 
egyesületi munkát. 
 
Az elmúlt egy évben, hasonlóan, az egyesületünk fennállásának 21 éve alatt, az Alsórét 
szebbé és biztonságosabbá tételéért dolgoztunk.  
Sok feladatot megoldottunk, sok feladat megoldása az egyesület előtt áll.  
Ehhez kérjük az Önök jövőbeli támogatását és a beszámolóm elfogadását. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
2016.06.26. 

Horváth József sk. elnök  
            


