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MTVSE 2011 évi rendes Közgyülés jegyzőkönyve 
M T V S E Oldal: 1 
 
Tárgy: Balatonberényi Magyar Tenger Vízisport Egyesület 2011 évi rendes Közgyűlése 
 
Hely: Balatonberényi Polgármesteri Hivatal, kis Tanácsterem 
Balatonberény, Kossuth tér 1. 
Ideje: 2011. aug. 13. 10:00 óra 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 35 fő. (1.sz. Melléklet) 
 
Dr.Kreka László elnök bejelenti a Közgyűlés határozatképtelenségét és a meghivóban 
rögzített új időpontra 10:30-ra elnapolja a Közgyűlést. Az ily módon megismételt Közgyűlés 
az Alapszabály II. Fejezet 1. pontja alapján már határozatképes és az Elnök a 35 jelenlévő 
taggal,10:30-kor megnyitja. 
 
Dr. Kreka László elnök köszönti a megjeleneket. 
 
A Közgyűlés jelen lévő tagjai egy perces néma felállással adóznak  
 
Hüveli Jenő, volt egyesületi titkár és 
Lotz László tagtársunk 
 
 emlékének, akik közelmúltban hunytak el. 
 
A napirend elfogadtatása.  
A Közgyűlés Kerényi Istvánt mint jkv. vezetőt valamint Ecker Zoltánt és Magyar Istvánt  
mint jkv. hitelesítőket egyhangúlag jóváhagyja. 
  

1) Elnöki beszámoló, Dr. Kreka László: (2.sz.melléklet) 
-3 vezetőségi ülés 2011-ben 
-sikeres hatósági (Keszthelyi vizirendészet) kikötőellenörzés 
-tagfelvételjavaslat: ifj Bali István (édesapja örökébe lép),Bévárdi Gábor kilép az 
Egyesületből és Christian Losert lép be helyébe. 
-jó kapcsolatok az Önkormányzattal, de anyagi segitseget már nem tudnak nyujtani 
-a Magyar Vitorlásszövetségből már kiléptünk, helyette javasolt az Egyesület által 
szervezendő amatőr regatták, eggyüttvitorlázás stb. Ezeket a feladatokat karöltve ifj. 
Bali István ill. Eckert Zoltán felvállalják 
-21 fő erdélyi (Csikszentimre) itt nyaraló kisiskolás megvitorláztatása aug 07.-én 
-kikötöi üzemelési rend és esztetikai állapot folyamatosan javul 
-Nemzeti vagyongazdálkodasi Zrt bejelentése alapján várható, hogy a 
mederhasználati dijak tovább emelkednek, uj szerződest kell majd kötni az állammal 
-Soos János a parti fünyirást és kikötőkarbantartást korrektül csinálja, 
szemétszállitást Önkormányzat végzi 
-Vizmélység. az iden az aszály és a felelőtlen vizgazdálkodás miatt 2x-er kellett 
mederkotrást (eredeti állapot visszaállitása) végeztetni. A jövő a korábbi elutasitott 
molószar hosszabbitás ujbóli meginditása, ill EU-s pályazat beadasa ez ügyben. A 
projektert felelős: Tóth Béla vez. tag 
-a költsegcsökkentés érdekében folyamatosan át kell térni az elektronikus levelezés 
utján történő kommunikációra a tagság felé 
- 



 

MTVE 
MTVE Balatonberény Oldal: 2 

MTVE 2011 évi Közgyülés jkv. 2011. 

2 ) A Gazdasági Vezető, (Tikos László) Pénzügyi beszámolója: (.sz.Melléklet A p.ü. ell. 
bizottság által módosított változatok alapján 

2010 évi tényleges 

2012 évi terv 

2011  részadatok 

3) Pénzügyi Ellenörző Bizottság elnökének (Lepp László) beszámolója, 

-Örvendetes, hogy a 2010 évi beszámoló a korábbi 11 helyett, részletesebben, 21 sorból áll 

-11 nemfizető, de helymegtartó tag 

-Egyesület a tagdijakból tartja fenn magát (feléli), fejlesztésekre csak a regisztraciós dijakból 
lehet költeni 

-javaslat a 2010 évi beszámoló es a 2012 évi terv egyensulyi állapotban törtenö ejfogadasara. 

 

4) Hozzászólások: 

-Zsiborács Z. : a 11 nemfizetők közül, nehány már fizetett, a csónakosok számára fentartott 
6m-es helyek, pazarlásnak számitanak 

-Náday Attilla, méltánytalan, hogy a 11 nemfizető miatt a reg. dijat befizetőknek nincs 

 kikötőhelye 

-Kreka L. elnök: külön kellene nyilvántartani pénzügyileg a tagsági  ill. a kikötőhasználati 
dijakat 

-Lepp László: A jövben az általa elkészitett EXEL táblázat pontosabb nyilvántartast tesz 
lehetővé 

-Novinszky József: javaslat, azokata tagokat automatikusan kizarni akik 1 év után nem 
fizetnek, ill. akikk 3 évev utan nem használják a kikötőhelyeiket. 

-Berta Otto, Tóth János mederhasználati dij változás csőkkenest v. növekvő dijakat jelent. 
Ujsághireket ellenörizni 

- Fabos Gyula Egyesület fizzesse ki a a fahid alatti kotrás költségeit, ha az Önkormányzat 
nem tudja a költsegeket állni, habár ez Önkormányzati feladat. 

-Kreka L. örökösödési folyamat rendezése Közgyülési hatarozattal a 2010. Közgyülés 
döntésenek megfelelően. Parkolás csak a kijelölt helyeken, csónak és /vagy hajótarolás 
dijköteles lesz a jövöben, erre helyet kijelölni a parkoláshoz hasonlóan. 

-Egyesületi trikó keszittetése. Uj pénzügyi alapokan a 2010-es határozatnak megfelelően. 
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-Javaslat a költsegteritesek emelésere, titkár, gazd. vezető, fünyirás 

-ifj Bali István. Vállalja a jövőbeni házi vitorlás versenyek, turazas szervezését ill. az azok 
táni parti party-kat. 

-Tagdijfizetés hi. változik juni 30.-ra, de 30 nap késedelem után automatikusan beindul a 
felszólitási/kizárási procedura. 

-Endrei Tamás, csónakos kéviselő helyett Kámán Jánost javasoljuk kooptalni a vezetőségbe 

-Adamovics Zsuzsa korábban örökösödés cimén kifizetett regisztrációs dijának visszatéritese 
méltánmyossági alapon (egyedüli eset). A  visszatérités módjának kidolgozásáert felelős Tikos 
László és Lepp László 

 

5) Határozatok: 

2011/1  A Közgyülés a Vezetőség beszámolóját egyhangu  IGEN-nel elfogadta 

2011/2  A 2010 évi pénzügyi beszámolót a Közgyülés egyhangu IGEN-nel elfogadta 

2011/3  A 2012 évi pénzügyi tervet a Közgyülés egyhangu IGEN-nel elfogadta 

2011/4  Kámán Jánost, mint a Pénzügyi Ellenörző Bizottság tagját a Közgyülés kooptálta 
vezetőségbe, mint a csónakosok képviselőjét. 

2011/5  Tiszteletdíjak módosítása: 
- titkár 250 000.-Ft/év 
- fűnyírás 350 000 Ft/év 
- gazd vezető 200 000 Ft/év 

 A Közgyülés, a fenti módositásokat egyhangu IGEN-nel elfogadta. 

2011/6  A Közgyülés egyhangulag  a szárazulaton történő hajó és/ vagy csónakutánfutó 
tárolás diját 500 Ft/nap összegben állapitotta ( az első 48 óra ingyenes) 

 2011/7 A Közgyülés egyhangu IGEN-nel  tudomásul vette a kikötőhelyek öröklésére 
vonatkozó ügyvédi állásfoglalást, mely szerint a módosítás nem 
az Alapszabályban történik,hanem csak közgyűlési határozat 
szintjén szabályozzuk az alábbi rendelkezés szerint: 
 
Az Egyesület természetes személy tagjának halála esetén a 
elhalálozás időpontját követő egy éven belül az elhunyt tag - 
természetes személy – örököse kérheti felvételét az 
Egyesületbe. A jelentkező örökösnek közokirattal ,több örökös 
esetén az örökösök közötti megállapodást rögzítő 
magánokirattal kell igazolnia jogosultságát a tagsági viszony 
folytatására, 
Az örökös mentesül az új tagok felvétele esetén esedékes 
beruházási hozzájárulás megfizetése alól 
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2011/8  Méltányosság a korábban elhunyt tagok örököseive szemben, mivel a később 
meghozott közgyűlési határozat nem visszamenőleges hatályú. 
- Adamovics Zsuzsa kapja vissza a befizetett 200 000.- Ft  regisztrációs dijat. A Közgyülés 
egyhangulag elfogadta a javaslatot. 
 
 
                                      k.m.f. 
 

                                                                                                 
…………………………………………                     …………………………………… 
Kerényi István jegyzőkönyvvezető                                   Kreka László elnök 
 
 
 
 
……………………………………….                       ………………………………………. 
 
Magyar István jkv. hitelesitő                                       Eckert Zoltán jkv. hitelesitő 
 
 
 
 
Jelen jegyzőkönyv 4 számozott oldalból áll. 
 


