Beszámoló az Alsóréti Üdülő Egyesület 2018. évi
munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Az Alsóréti Üdülő Egyesület, 23 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 2018. évben a tagságunk nyilvántartott létszáma 567
fő volt. Egyesületünkből 30 fő kilépett, 25 fő pedig belépett, ebből 15 tagunk nem fizette be a
tagdíját. 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 nem igazán
tudtuk megvalósítani.
Köszönetet mondok azon egyesületi tagoknak, akik a további fejlesztések érdekében a
tagdíjon felül – 2018 évben is – kisebb –nagyobb összeget adományoztak az egyesületnek. A
2017. évi személyi jövedelemadó befizetésükből, annak terhére 2018. év szeptemberében a
tagjaink 1.331.626Ft- t juttattak az egyesületünknek.
Az egyesületünk vezetősége 2018 évben február, hónapban tartott értekezletet. A februári
értekezletünket az elmúlt évekhez hasonlóan egyik tagunk meghívására Budapesten, a Beatrix
hotelben tartottuk. 2016 évben megválasztott vezetőségi tagok közül hárman lemondtak a
megbízatásukról. Pótlásuk ez ideig nem történt meg.
2018 évben is minden képviselő testületi ülésen, bizottsági ülésen valamint
közmeghallgatáson részt vettünk, Sajnálatos módon továbbra is azt tapasztaltuk, hogy
egyesületünk részéről történő közeledés ellenére a polgármester úr nem támogatja a
kéréseinket.. Ez a hozzáállás néhány testületi tag viselkedésében is tükröződik. Így nagyon
nehéz kéréseinkhez az Önkormányzat Képviselő testületének jóváhagyását megszerezni.
2018 évben a képviselő testülethez a következő legfontosabb kérésekkel fordultunk.
− Alkotmány u., Alsóréti u. aszfaltozása
− A nyári hónapokban havi 2x zöld – hulladék valamint pet palack szállítás kértünk.
− A nyári hónapokban az építési tilalom visszaállítása.
− A kamera rendszerünk működtetésének az Önkormányzat részéről való átvétele.
− Egyesületi pénzen vásárolt eszközök Önkormányzat részéről való átvétele.
A nyári hónapokban a vezetőség tagjai és az önkéntes segítők az irodánkban szombatonként
ügyeletet tartottak.
Megszerveztük 145 tagunk segítségével, az egyes Alsóréti nyaralótulajdonosok által a
területre kirakott hulladék elszállítását.
Megjelentettük az Alsóréti hírlapot.
Aláírásgyűjtésbe kezdtünk a 3705hrsz. ingatlan előtti Balatoni partszakaszon szabad kikötő
megvalósítása ellen. Az íveket 1415 fő állandó lakos és üdülő tulajdonos írta alá. 2019
januárjában a város képviselő testületének az aláírt íveket átadtuk.

A legfontosabb munkánk az Alsóréti strandon a vízbejutás megkönnyítése érdekében a nád
kivágása és a gyökérzet megszüntetése. A hatóságokkal történő egy éves levelezés végül is
eredményre vezetett. December második hetében a munkálatokat elvégeztük. Kifizettünk
2,199,000Ft-t (Nád irtás 2.006.600ft,szállítás 152.400ft, kimérés 40.000ft) Ezen munkához
anyagi segítséget tagjaink,Szja 1% felajánlása (1.603.600ft), tagjaink plusz befizetése
(283.000ft) idegen strandra járók ( 120.000ft) hozzájárulása nyújtott.
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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