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Tisztelt Tagtársunk! 

Nagyon sajnáljuk, hogy a 2013.augusztus 13.-i taggyűlésünkön Ön  nem  tudott megjelenni,  ahol az 

Egyesület, és főleg a kikötőnket érintő igen fontos határozatok születtek, melyek nem 

teljesítése/teljesülése nagyon komoly szankciókat vonhat maga után. 

Idézet a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvből: 

„9) Kikötő üzemben tartási engedélye: 

Az engedély 2013. szeptember 07.-én lejár, megújítása szükséges. Az alapvető probléma, hogy míg 10 

évvel ezelőtt ez 0,3Mft-ba került, most a 27/2012.(V.25.)NFM rendelettel megújított 29/2001.(IX.1.) 

KöViM rendelet alapján hozzávetőlegesen 10-szeresre emelkedett.  Egyesületünk jelenlegi pénzügyi 

helyzete  (tagdíjbefizetések, regisztrációs díjak, felélt korábbi vagyon) ezt és még az ez évben 

felmerülő költségek kifizetését nem teszik lehetővé. A KGy.-n jelenlévő tagság kinyilvánította a kikötő 

további fenntartása iránti igényét ezért Elnök úr az erre vonatkozó kérelmet az NKH Hajózási 

Főosztályához a lejárati határidő előtt, benyújtja. A költségek fedezetének biztosítása érdekében a 

PEB elnöke helyzetértékelésében szereplő, szigorú pénzügyi intézkedésekre tett javaslatait meg kell 

valósítani.  Ezek a határozatokba foglalva részletesen megtalálhatók. 

A vonatkozó Határozatok: 

2013/4 Az Egyesület pénzügyi helyzetének megoldására egyszeri, 20. 000.-Ft, tagdíj befizetés 

szükséges. A befizetés minden egyes tagra vonatkozik, határideje: 2013.09. 15. Az a tag, aki szept 

.30ig nem fizeti be a 20.000.- Ft-ot, szankcióként automatikus kizárást von maga után. 

2013/5  A 2013 évi tagdíjat be nem fizetők augusztus 31.-ig még befizethetik az elmaradásaikat. Ha a 

fenti határidőig a befizetés nem történik meg, szankcióként,  automatikus kizárást von maga után. 

2013/6  Készpénzes befizetés a jövőben semmilyen címen nem lehetséges. A befizetéseke csak vagy 

csekken (titkártól kell kérni) vagy  csak banki átutalással lehet teljesíteni, az Egyesületnek   a Kéthely 

és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlaszám 

 66900069-10001064 

2013/7 A tagdíjak befézetési határideje  2014-től 

 Április 30.-ra 

módosul. A szükséges tagdíjemelésekről a 2014 évi KGy. dönt, a PEB elnöki beszámoló 2. pontjában 

foglalt irányelvek kimunkálása alapján. 2014. ápr. 30.-ig a 2013 évre megállapitott tagdijakat kell 

befizetni. Ha a 2014 évi KGy. dönt a tagdíjemelésekről, akkor jövőre ennek megfelelően 

pótbefizetésekre lesz szükség.” 

Az Egyesület zavartalan működése és a kikötőnk üzemben tartási engedélyének 

meghosszabbításához az Ön segítségére is szükség van, ezért kérjük Önt, hogy a 2013/4 és 
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2013/5határozatok szerinti befizetéseket valamint a 2014 évi tagdíjakat pontosan, határidőre 

teljesíteni szíveskedjen, akár e levelünkhöz mellékelt csekken akár banki átutalással 

A Közgyűlésről készült jegyzőkönyv teljes terjedelemben a honlapunkon www.portberény.hu, 

valamint a kikötői hirdetőtáblán megtalálható. 

A kikötő üzemben tartási engedélyének meghosszabbításával kapcsolatos folyamatról szóló aktuális 

információk ugyszintén mind a honlapunkon, mind a hirdetőtáblán elérhetők lesznek. 

Köszönettel és üdvözlettel: 

Az Egyesület vezetősége nevében: 

Zsiborács Zoltán titkár  Dr.Kreka László elnök 

Balatonberény, 2013 augusztus  23. 

P.S.: Aki e levél kézhezvételekor már teljesitette a szükséges befizetéseket, tekintse 
tárgytalannak az értesitést'




