Beszámoló a 2014. évi munkánkról
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Mint Önök előtt is ismert: az egyesületünk, az Alsóréti Üdülő Egyesület, az 1995. évi
újjáalakulása óta, azaz 20 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 2014. évben tagságunk nyilvántartott létszáma 594
fő volt. 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, mivel
2013 év végére a tagi létszám 633 főről 613 főre, azaz 20 fővel csökkent, majd 2014 évben
további 19 fővel csökkent a létszám. így alakult ki a már fent említett 594 fő.
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 2014 évben a tagság 85%-a a tagdíjak befizetését
fegyelmezetten időre teljesítette. 10%-a másodszori felszólításra teljesítette a befizetést. A
tagság 5 %-a egyáltalán nem fizetette be a tagdíjat. 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 - 2014 évben is - jelentős összeget adományoztak az egyesületnek. A 2013. évi személyi
jövedelemadó befizetésükből, annak terhére 2014. év szeptemberében a tagjaink 1.246.608
Ft- t juttattak az egyesületünknek.
Az egyesületünk vezetősége 2014. évben is a jóváhagyott munkaterv alapján dolgozott.
Február hónapban, mint a korábbi években, Martinecz György tagunk meghívása és
vendéglátása keretén belül a Beatrix hotelben tartottuk meg értekezletünket. Tartottunk
értekezletet még június és augusztus hónapban.
Kezdeményezésünkre az Önkormányzat képviselő testülete május hónapban elrendelte a
zöldhulladék háztól történő ingyenes elszállítását. Egyesületünk az elmúlt évek tapasztalata
alapján június hónaptól november végéig ismételten megszervezte a kedvezményes díjazású
„Alsóréti” elnevezésű zsákban, saját szervezésben a zöldhulladék elszállítását.
Az Alsóréten lakók közösséggé szervezése érdekében június hónapban új helyszínen, a
strandtéren szerveztük meg a szezonnyitónkat. A helyszínválasztás nem volt a
legszerencsésebb. Rá kellett jönnünk, hogy a mi helyünk az Alsóréti strandon van. Augusztus
hónapban pedig egy alkalommal élőzenés estet rendeztünk.
Éves közgyűlésünket június utolsó vasárnapján tartottuk.
Július elejére elkészítettük az Alsóréti Strand rendtartását, amelyet a város képviselő testülete
jóváhagyott.
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Az SZJA-1%-ból befolyt összegből ismételten működésképessé tettük a kamera
rendszerünket. A szörflejáró lerakása után sajnálatos módon a beléptető rendszerünket, az azt
működtető akkumulátort ismeretlenek eltulajdonították. A májusi viharok a lejáróban nagy
károkat okoztak. ezen pótlásokat, javításokat szintén az SZJA-1% összegéből valósítottuk
meg. Szintén ezen összegből kerítettük körbe a Március-15. téren levő játszóteret.
Az ősz folyamán, a Balatonkenese Önkormányzata pályázaton nyert pénzből Helyi Közösségi
Akadémiák hálózatépítése című előadás sorozatot rendezett. Ezen előadás sorozaton szívesen
részt vettünk volna, mivel az itt a megjelentek arról beszélgettek, hogy miként képzelik el a
jövő Balatonkeneséjét. Sajnálatos módon a meghívókat mindig az előadás napján kaptuk meg.
Így lemaradtunk ezekről a megbeszélésekről.
Az idei évben lejár a 2010 évben megválasztott vezetőség megbízatása. Néhány szóban
szeretném összefoglalni a megbízatásunk ideje alatt elért eredményeinket:
- Az Alsóréti strandon járdát, játszóteret, kerékpártartókat, homokos területet
röplabdapályával építettünk. A stégrendszerünkön a biztonságos bejutás érdekében
többször cseréltünk padlót. Megalkottuk az Alsóréti Strand rendtartását.
- Megakadályoztuk az úgynevezett nyúlványnál levő közpark lezárását. Végre sikerült
elérnünk, hogy ezen a területen létesíthettünk sólyát, amely a vízi eszközök levitelére
szolgál.
- A közbiztonság megerősítése érdekében újraindítottuk a kamera rendszerünket.
Ingatlanjainkat a Polgárőrség kiemelten ellenőrzi.
- A balesetveszélyes közlekedés csökkentése érdekében közlekedési eszközöket
úgynevezett fekvő rendőröket helyeztünk ki a Vak Bottyán, Alteleki, Tompa Mihály
utakra. A területünkre bejövő utak kezdetéhez „üdülő övezet” táblák kerültek. A
biztonságos gyalogos közlekedés elérése érdekében a Sport utcától a Vak Bottyán út
elejéig kezdeményeztük az út mindkét oldalának szélesítését. Ennek érdekében a
terveket elkészíttettük. A kivitelezés megkezdését még nem tudtuk elérni.
- A Március-15 téren tujával és kerítéssel körbekerített játszóteret hoztunk létre.
- Levelezéseink és aláírásgyűjtésünk eredményeképpen elértük, hogy a légvonalban
közel lévő küngösi sertéstelepen az üzemeltető olyan technológiai fejlesztést hajtson
végre, melynek következtében a disznóbűz jelentősen csökkent.
- A hulladék szállítás idejének lecsökkentése, valamint a szavazati jog megszerzése
érdekében levelezéseket folytattunk a miniszterelnökkel, a különböző minisztériumok
minisztereivel. A hulladékszállítás idejét hét hónapról hat hónapra csökkentették.
Szavazati jogot nem kaptunk, de jelezték, hogy tanácskozási joggal az önkormányzat a
munkájába köteles az egyesületet bevonni.
- Szezonnyitó napunkat minden évben megszerveztük
- Képviselő testületi ülésekre rendszeresen eljártunk.
- A terület problémáinak megszüntetése érdekében minden új képviselő testülettel
kerekasztal megbeszélés folytattunk.
- Kezdeményezésükre, ha nehezen is, de az elmúlt két évben ingyenesen elszállították
az összegyűlt zöldhulladékot. A zöldhulladék hasznosítása érdekében javasoltunk
komposzttelep létesítését.
- Minden évben, önköltségi áron, heti rendszerességgel, megszerveztük május november között a nyaraló ingatlanokon összegyűlt zöldhulladék elszállítását.
- A nyugodt pihenés érdekében, elértük, hogy július1- augusztus 20 között az Alsórét
területén hangos munkavégzés nem végezhető.
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Az Alsórét fejlődése érdekében több javaslatot adtunk be az Önkormányzat képviselő
testületének.

Néhány szót ejtenék a 2015 évben már elvégzett munkánkról:
-

-

Műanyag lapokkal javítottuk ki az Alsóréti strand stégbejáróját.
Bővítettük a kerékpártartó állványokat.
A balesetveszély megszüntetése érdekében, közvetlenül a Balaton vízéhez a járda
mellé folyami homokot hozattunk.
Az Alsórét fejlődése és a szoros együttműködés érdekében egyeztetést tartottunk az
Önkormányzat képviselő testületével. Ezen a megbeszélésen Kocsis Jenő
alpolgármester úr jelezte, hogy Ő lesz, az összekötő a testület és az egyesület között.
Több témát átbeszéltünk. Ezek közül a legfontosabb, hogy az együttműködést akkor
tudjuk megkötni, amikor az Akarattya leválásával kapcsolatos ügyek tisztázódnak.
Ekkor lehet megmondani, hogy a befizetett adóforintjainkból évente hány %-t tudnak
a területre visszaforgatni. Ígéretet kaptunk, hogy rövidesen kigyűjtik, hogy 2013,2014
évben a területről mennyi adóforint folyt be és ebből mennyit forgattak vissza. A Vak
Bottyán út szélesítése nincs elvetve, de a megvalósításra türelmet kérnek. Ígérete
kaptunk a Sport utca leaszfaltozására. Áttekintésre kerül az Alsórét közlekedési
rendje. Megvizsgálásra kerül az Alsóréti Strand működése. Zöld utat kapott, hogy
egyesületi pénzen a szörf lejáró környékét rendbe tehetjük, padokat, utcai
szemeteseket helyezhetünk el. A legfontosabb momentum, hogy az Önkormányzat
képviselő testületének együttműködési hajlandósága jelentősen javult. Remélem, hogy
a megbeszélésen megvitatott témák nem csak ígéretek maradnak, hanem meg is
valósulnak.
Ígértük, és már dolgozunk azon, hogy megalkossuk a városi házirendet.
Ismét, bár kissé későn, ingyenesen elvitték a zöldhulladékot.
A tegnapi napon ismét a régi helyén, az Alsóréti strandon szerveztük meg a
szezonnyitót, amelyen minden korosztály jól érezhette magát.

Befejezésként megköszönöm az Intéző és Számvizsgáló bizottság, az Ifjúsági tagozat
tagjainak, az önkénteseknek, hogy továbbra is, társadalmi munkában önzetlenül segítették az
egyesület munkáját. Ezzel az Intéző bizottság és a számvizsgáló bizottság tagjai lemondanak a
tisztségükről.
Az elmúlt egy évben, hasonlóan, az egyesületünk fennállásának 20 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.

2015.06.28.

Horváth József sk.
elnök
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