Beszámoló az Alsóréti Üdülő Egyesület 2017. évi
munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Az Alsóréti Üdülő Egyesület, 22 év óta folyamatosan működik. Végzi az érdek-képviseleti,
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 2017. évben a tagságunk nyilvántartott létszáma 592 fő
volt. Egyesületünkből 25 fő kilépett, 5 fő pedig belépett, így 2018 év elején a tagságunk létszáma
572 fő volt, ebből 43 tagunk nem fizette be a tagdíját, ami 172.000 Ft bevétel kiesést jelentett Már
most látszik, hogy további 8 fő biztos, hogy elhagyja egyesületünket. 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
taglétszámunk növelését csak kis mértékben tudtuk megvalósítani.
Köszönetet mondok azon egyesületi tagoknak, akik a további fejlesztések érdekében a tagdíjon felül
– 2017 évben is – kisebb –nagyobb összeget adományoztak az egyesületnek. A 2016. évi személyi
jövedelemadó befizetésükből, annak terhére 2017. év szeptemberében a tagjaink 1.142.688 Ft- t
juttattak az egyesületünknek. Ezen összeget tartalékba helyeztük, felhasználásával az Alsóréti
strandon a bejáró szélesítési munkálatokra fogjuk felhasználni.
Az egyesületünk vezetősége 2017 évben február, május, június, augusztus hónapban tartott
értekezletet. A februári értekezletünket az elmúlt évekhez hasonlóan egyik tagunk meghívására
Budapesten, a Beatrix hotelben tartottuk. 2016 évben megválasztott vezetőségi tagok közül ketten
lemondtak a megbízatásukról. Pótlásuk ez ideig nem történt meg.
2017 évben is minden képviselő testületi ülésen és bizottsági ülésen részt vettünk. Sajnálatos
módon továbbra is azt tapasztaltuk, hogy egyesületünk részéről történő közeledés ellenére
polgármester úr továbbra is ellenszenvet mutat irányunkban. Ez a dolog néhány testületi tag
viselkedésében
is tükröződik. Így nagyon nehéz kéréseinkhez az Önkormányzat Képviselő testületének
jóváhagyását megszerezni, ennek ellenére több eredményt is sikerült elérnünk
Februárban a képviselő testülethez a következő kérésekkel fordultunk:
− Alkotmány u., Rege u. Szilvafa u. aszfaltozását kértük. A Rege u. aszfaltozása
megtörtént, a többi utca ígéret ellenére nem kapott burkolatot.
− A telekom ülepítőjének tavaszi-őszi tisztítását kértük. Tavasszal a tisztítást elvégezték.
− A nyári hónapokban havi 2x zöld – hulladék szállítás kértünk. A kérésünket tudomásul
vették.
A nyári hónapokban a vezetőség tagjai és az önkéntes segítők az irodánkban szombatonként
ügyeletet tartottak.
Márciusban, pályázat révén a honlapunk megújult.
2016 évben kétszer is a város jegyzőjéhez fordultunk közérdekű adat megadása céljából. Kértük,

hogy közölje, hogy az Alsórét területéről, beleértve a területünkön elhelyezkedő intézményeket is,
hogy évente menyi adó folyik be az Önkormányzat számlájára. Kérésünket elutasította azzal, hogy
ilyen kigyűjtése nincs a polgármesteri hivatalnak, de a kérésünkkel forduljunk a bírósághoz. A
bíróságra nem szándékoztunk járkálni. 2017 év februárjában a fenti kéréssel a Kormány hivatalhoz
is fordultunk. Válaszuk az volt, hogy ebbe ők nem jogosultak beleszólni ezért forduljunk a
bírósághoz. A bíróság ítélettel kötelezheti az adatok megadására a hivatalt.
Az év vége is tartogatott számunkra meglepetést. Az októberi testületi ülésen a képviselők
elfogadtak egy TNM rendelet módosítást, amely lehetővé tenné, hogy a nyúlvánnyal szembeni
vízbe elektromos hajók részére szabad kikötő létesüljön. Természetesen írásban, majd a decemberi
közmeghallgatáson szóban is erőteljesen tiltakoztunk a megvalósítás ellen.
Befejezésként megköszönöm, hogy a közgyűlésünket jelenlétükkel megtisztelték, érdeklődtek az
elvégzett munkánkról. Köszönöm az Elnökségnek és a Felügyelő bizottság tagjainak, az
önkénteseknek, hogy továbbra is, társadalmi munkában önzetlenül segítették és segítik az egyesületi
munkát.
Az elmúlt egy évben, hasonlóan, az egyesületünk fennállásának 22 éve alatt, az Alsórét szebbé és
biztonságosabbá tételéért dolgoztunk.
Sok feladatot megoldottunk, sok feladat megoldása még előttünk áll.
Ehhez kérjük az Önök jövőbeli támogatását és a beszámolóm elfogadását.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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