
            Beszámoló az Alsóréti Üdülő Egyesület 2016. évi 
munkájáról 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
 
Az Alsóréti Üdülő Egyesület, 21 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 2016. évben tagságunk nyilvántartott létszáma 592 fő 
volt. Egyesületünkből 29 fő kilépett, 33 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 taglétszámunk 
növelését csak kis mértékben tudtuk megvalósítani.  
 
A tagságunknál maradva jelzem, hogy 2015 évben 545 fő a tagdíjak befizetését határidőre 
teljesítette. 100 fő felszólításra teljesítette a befizetést. 47 fő egyáltalán nem fizetett. A nem fizetés 
oka lehet, hogy értékesítette az ingatlanát vagy bejelentés nélkül kilépett az egyesületből.   
 
Köszönetet mondok azon egyesületi tagoknak, akik a további fejlesztések érdekében a tagdíjon felül 
- 2016 évben is – kisebb –nagyobb összeget adományoztak az egyesületnek. A 2015. évi személyi 
jövedelemadó befizetésükből, annak terhére 2016. év szeptemberében a tagjaink 1.254.397 Ft- t 
juttattak az egyesületünknek. Ezen összeg felhasználásával az Alsóréti strandon tereprendezést 
végeztünk, fákat ültettünk, stégrendszerünkön tovább folytattuk a burkolat cserét és a napozó stégen 
vasszerkezet javítását végeztünk el. A területen pedig 10db utcai hulladékgyűjtőt helyeztünk ki. 
 
Az egyesületünk vezetősége 2016. évben február, május, június, augusztus hónapban tartott 
értekezletet. A februári értekezletünket az elmúlt évekhez hasonlóan egyik tagunk meghívására 
Budapesten, a Beatrix hotelben tartottuk. 2015 évben megválasztott vezetőségi tagok közül ketten 
lemondtak a megbízatásukról. Pótlásuk ez ideig nem történt meg. 
 
2016 évben is minden képviselő testületi ülésen és bizottsági ülésen részt vettünk. Sajnálatos 
módon januártól tapasztaltuk, hogy egyesületünk részéről megjelent vezetőségi tagnak a 
polgármester úr nem adott szót. Véleményünket nem mondhattuk el. Meghívót, testületi anyagokat 
nem kaptunk. 
 
Márciusban a képviselő testülethez fordultunk a következő kérésekkel: 
Alsóréti strand:  
- A játszótéri homokozóba homokot kell vinni.  
- A csúszdát szükséges cserélni (+ Március-15 tér), mert el van repedve.  
- A hinta alá az egyik tagunk által felajánlott ütéscsillapító lapokat szakszerűen le kell rakni.  
- A strand bejáratánál jobbra mély árok van. Minden évben egy-egy autó belemegy.  
    Javasoljuk az árok lefedését, vagy oszlop állítását.  
Szörf lejáró: 
 -Az ajtó biztonságos nyitása érdekében szükséges a területre az áram bevezetése.  
Belépés a Vak Bottyán strandra: 
Javasoljuk, hogy tagjaink kapjanak a mindenkori felnőtt belépő jegy árából minimum 50% 
kedvezményt. A gyerekek a Balatonkenesei gyerekekhez hasonlóan ingyenesen juthassanak a 



vízhez. Elképzelhető bérlet kibocsátása a nyári hónapokra, amely lehetőséget ad arra, hogy akkor is 
bevételhez jut a strand, amikor rossz az idő.  
 
 Zöldhulladék szállítás: 
A tavaszi zöld-hulladék elszállítása május hónapban történjen meg.  
 Utak: 
Az utak állapota katasztrofális. A rendbetételüket meg kell kezdeni. Szükséges évente legalább egy 
út teljes rendbetétele. 
A Vak Bottyán út szélesítését és a Sport utca megépítését ígéret szerint kértük 2016 évben 
megvalósítani. 
A többi utat murvával szükséges javítani, hogy a gödrök megszűnjenek. Itt azt javasoljuk, ami 
máshol is gyakorlat, hogy az utat gépi gyaluzással kiigazítják, kaviccsal (murvával) megszórják, 
kötőanyaggal leöntik, amit lehengereznek. Ez nem hosszú életű, de jobb megoldás, mint az 
egyszerű murvázás és esztétikusabb is (ebben természetesen a polgármesteri hivatala megfelelő 
végzettségű szakembereinek szakvéleménye az irányadó).  
Átadandó eszközök: 
Egyesületünk megalakulása óta több mindent megvalósított, illetve meg fog még valósítani, 
amellyel Balatonkenese vagyonát gyarapította, gyarapítja. Ezen építményeket (játszótér, járda, stég 
stb.) műszaki gépeket, berendezéseket, felszereléseket (hirdetőtábla, sebességcsökkentő küszöb, 
kerítés, kamera rendszer stb.) további működtetésre az önkormányzatnak át kívánjuk adni.  
 Egyéb felvetések: 
- A Parti sétány közpark és a Széchenyi park sötét, miközben a Vak Bottyán strand 
  villanyfényben úszik. Ezeket a frekventált helyeket a közbiztonság és a kellemes üdülőhelyi 
  környezet érdekében megfelelő világítással kell ellátni. 
- A sétálók előtt esténként, a strand bezárása után meg kell nyitni az átjárást a strandon 
  keresztül a Parti sétány és a Széchenyi park, hajókikötő között. Ez a strand bezárásától 
  23,00- ig tarthatna. Zárás után az egyirányú forgóvillás kijáraton lehet távozni. 
Közterületi hulladékkosár több helyre történő kihelyezése. Engedélyt kérünk kb. 10 db 
kihelyezésére. 

Az Alteleki  u.- Alkotmány u. találkozásánál van kettő darab 40-es vízcső vezeték. Az út 
megsüllyedése miatt a tolózár megsérülhet.  
Javaslat: A jelzett helyen aszfalt burkolattal, vagy betonozással megvédeni a tolózárakat. 
 
A fenti kérések közül a következők megvalósítását határozták el, amelyet természetesen köszönünk, 
mert ezzel is a területünk fejlődése indul el: 
Alsóréti strandnál felsoroltak 
Zöld-hulladék elszállítás 
Sport, Hullám utca aszfaltozás 
Parti sétány nyúlvány részének világítása 
Köztéri hulladékkosár kihelyezése ( saját költségű megvalósítás, ennek ellenére nagyon nehezen 
fogadták el) 
Vízcső vezeték körbe aszfaltozása 
 
Az el nem fogadottak között van olyan is amelyet a saját költségünkön valósítottuk volna meg. 
Ennek elutasítása számunkra érthetetlen. 
 
A tavasz folyamán a Jegyzőtől kértük amit már nagyon sokszor ígértek, hogy tájékoztatást adnak 
arról, hogy az Alsórét területéről mekkora összeg folyik be az Önkormányzat kasszájába és ebből a 
területre mennyit fordítanak vissza. Sajnálatos módon a kérésünket mindkétszer azzal utasította el, 
hogy forduljunk a bírósághoz. Az elutasítással nem értettünk egyet ezért a Kormányhivatalhoz 
fordultunk, akik jelezték, hogy kérésünkkel forduljunk az illetékes minisztériumhoz. Ennek a 
kérésnek a megfogalmazása folyamatban van. 



 
A sok éves hagyománnyal rendelkező szezonnyitónk megvalósítása érdekében pénzbeli támogatásra  
pályáztunk a képviselő testülethez. A kapott összeg érdemben nem tette lehetővé a szezonnyitó  
megfelelő színvonalon történő megrendezését, ezért az összegről lemondtunk. Így a szezonnyitó 
megrendezése elmaradt. 
             
2016 évben is egyesületi szinten is megszerveztük a zöld-hulladék elszállítását.  
Tagjainkkal a nyári időszakban a szombatonkénti félfogadási időpontokban találkoztunk. 
 
2017 évi terveink!!!! 
 
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 21 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. 
2017.06.25. 

Horváth József sk. elnök   
          

 
2017 év: 
 
Képviselő testületi üléseken való részvétel 
Az önkormányzat költségvetéshez javaslat adás 
 Rege, Alkotmány, valamint Alsóréti és Szilvafa utcák aszfaltozása 
1% Alsóréti strand világítás megvalósítása 
Alsóréti strandon a nád kérdése  
Stégberakás 
Félfogadás tartása 
Alsóréti parti 07.15, Alsóréti nap 08.12. elmarad, minisztériumba pályázatot nyújtottunk be pénzt 
nem kaptunk.   
 


