
JEGYZŐKÖNYV

amely  készült  a  Balatonberényi  Magyar  Tenger  Vízisport   Egyesület  megismételt 
közgyűlésén, 1999.június 19.-én , az egyesület székhelyén.

A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Jegyzőkönyvvezető: …………………………
Jegyzőkönyv hitelesítők: ……………………
                                         …………………….  
A közgyűlés levezető elnöke: ………………..

Napirend:
1. Vezetőségi beszámoló megvitatása és elfogadása
2. Pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása
3. Hisstek István lemondása, döntés az egyesület új képviselőjének a megválasztásáról
4. Egyéb

A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes.

1.) Első napirendi pont

Ezt  követően  a  Vezetőség  nevében,  Hüveli  Jenő megtartja  a  beszámolót.  Jelenleg  115 
csónaknak és 40 vitorlás hajónak van helye a kikötőben. Tájékoztatja a tagokat, hogy a tagdíj 
befizetésének elmaradását június 30.-ig pótolhatják, akik eddig nem fizették be.
Hüveli Jenő tájékoztatja a tagokat,hogy a kikötőt közforgalmú kikötővé kell minősíteni és 
ehhez környezetvédelmi hatástanulmány készítése lesz majd szükséges. 
Az egyesület taglétszáma 125 fő, és ebből 31 fő vett részt a társadalmi munkában.

Tábos Gyula megköszöni a beszámolót és felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló 
elfogadása  tárgyában.

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

1/1999. számú  Határozat

A közgyűlés az egyesület vezetőségének 1998. évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.



2.) Második napirendi pont

Tábos Gyula  ezt követően felkéri  Tikos Lászlót, hogy tájékoztassa a tagokat az egyesület 
pénzügyi helyzetéről,tartsa meg az elmúlt évi pénzügyi beszámolót. 

………………………
……………………
…………………….

Tábos Gyula megköszöni a beszámolót és felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló 
elfogadása  tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással, 2 tartózkodás mellett elfogadja a beszámolót és meghozta az 
alábbi határozatot:

2/1999. számú  Határozat

A közgyűlés az egyesület 1998. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.

3.) Harmadik napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület jelenlegi elnökének, Hisstek Istvánnak az elnökségi 
tisztségről lemondó nyilatkozatát.

Levezető elnök javasolja és bemutatja a tagoknak az elnöki tisztségre jelölt  személyt,  Dr. 
Kreka Lászlót.  Megkérdezi,  hogy Dr.  Kreka László vállalja-e a  tisztségre  való felkérést, 
majd kéri a tagokat, hogy szavazzanak a jelöltről.

Támogató hozzászólások után a közgyűlés egyhangú nyílt  szavazással meghozta az alábbi 
határozatot 

3/1999. számú Határozat

Az egyesület elnöke : Dr. Kreka László

Gazda  János  Balatonberény  polgármestere felszólal  és  tájékoztatja  az  egyesületi 
tagokat,hogy az önkormányzat továbbra is minden segítséget megad az egyesületnek.

4.) Negyedik napirendi pont

A tagok kérik, hogy a társadalmi munka legyen beépítve az alapdíjba.
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Levezető elnök  felkéri a tagokat,hogy szavazzanak a javaslat elfogadása  tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással, 2 ellenszavazat mellett elfogadja a javaslatot és  meghozta az 
alábbi határozatot:

4/1999. számú Határozat

A társadalmi munka beépül az alapdíjba.

Magyar István tag javasolja, hogy ne legyen különbség a csónakok és vitorlások díja között 
a kikötőben.

Levezető elnök  felkéri a tagokat,hogy szavazzanak a javaslat elfogadása  tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadja a javaslatot 
és  meghozta az alábbi határozatot:

5/1999. számú Határozat

A csónaktulajdonosok és a vitorlás hajó tulajdonosok továbbra is más összegű díjat kötelesek 
fizetni a kikötőhelyért.

Tóth István  tag javasolja, hogy a nyugdíjasok fizethessenek kevesebb tagdíjat.

Levezető elnök ismerteti az új tagdíjak mértékét:

Csónak tulajdonos nyugdíjas : 500 Ft + 5000,- Ft = 5.500,- Ft
Csónak tulajdonos                    1.000,- Ft + 5.000,- Ft = 6.000,- Ft

Vitorlás hajó tulajdonos nyugdíjas 500,- Ft +10.000,- Ft= 10.500,- Ft
Vitorlás hajó tulajdonos                 1.000,- Ft + 10.000,- Ft= 11.000,- Ft

Levezető elnök  felkéri a tagokat,hogy szavazzanak a javaslat elfogadása  tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással, 3 ellenszavazat mellett elfogadja a javaslatot és meghozta az 
alábbi határozatot:

6/1999. számú Határozat
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A nyugdíjasok engedményes tagdíjfizetési kötelezettségének mértéke :500,-,azaz Ötszáz 
Forint.

Az új  tagdíjak:

Csónak tulajdonos nyugdíjas           500 Ft + 5000,- Ft = 5.500,- Ft
Csónak tulajdonos                          1.000,- Ft + 5.000,- Ft = 6.000,- Ft

Vitorlás hajó tulajdonos nyugdíjas      500,- Ft +10.000,- Ft= 10.500,- Ft
Vitorlás hajó tulajdonos                      1.000,- Ft + 10.000,- Ft= 11.000,- Ft

 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja.

Kmf.

________________________
Jegyzőkönyvvezető

________________________  _________________________
Jegyzőkönyv hitelesítő                            Jegyzőkönyv hitelesítő

________________________
Levezető elnök
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