
MTVSE 2009 évi rendes Közgyülés Jegyzőkönyve

                                                             JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Balatonberényi Magyar Tenger Vizisport Egyesület 2009 évi rendes Közgyülése
Hely: Balatonberényi Polgármesteri Hivatal, kis Tanácsterem
          Balatonmberény, Kossuth tér 1.
Ideje: 2009 junius 06, 14:00 óra
Jelen vannak: Jelenléti iv szerint  41 fő.  (1.sz. Melléklet)

Dr.Kreka László elnök bejelenti a Közgyülés határozatképtelenségét és a meghivóban rögzitett uj 
időpontra  elnapolja a Közgyülést.  Az ily módon megismételt Közgyülés az Alapszabály II. 
Fejezet 1. pontja alapján már határozatképes és az Elnök a 41 jelenlévő taggal, 14:30-kor 
megnyitja.

1) Dr. Kreka László elnök köszönti a megjeleneket és Horváth László polgármester urat, aki 
meghivott vendégként jelen van.

A Közgyülés  jelen lévő tagjai  egy perces néma felállással adóznak Adamovics Ernő 
alapitó tag és Barta István tagtársaink emlékének, aki a közelmultban hunytak el.
 

2) A Közgyülés Kerényi Istvánt mint jkv. vezetőt valamint  Ecker Zoltánt  és  Kiss Ferencet 
        mint jkv. hitelesitőket egyhangulag jóváhagyja.

3) Elnöki beszámoló, Dr. Kreka László: (2.sz.melléklet)

4) Pénzügyi beszámoló, Tikos László:  (3.sz.Melléklet)

Szóbeli kiegészités: 
 
*2009-05-31 én az Egyesület pénzügyi megtakaritásai a folyószámlán 900eFt, a bankban lekötött  
összeg 2,5 MFt.
*A VMSZ tagsági dijból származó megtakaritásból a balatonberényi Polgárőrség számára 50eFt-
ot  támogatásként, a kikötő biztonságának fokozása érdekében átutaltunk (2. vez ülés döntése 
alapján)

5) Tisztujitó Közgyülés: Vezetőségválasztás Alapszabály szerint 5 évenként. Tervezett 
időpontja Aug 21. v. 22. Csak egy napirendi ponttal: Tisztujitás/Választások. A végleges 
időpont a a Jelölőbizottság elérhetőségeivel eggyütt a községi hirdetőtáblákon ki lesz 
függesztve.

6) Jelölöbizottság felállitása, az elnök és a tagok cimeit ki kell függeszteni a hirdetőtáblákra 
(Kikötő, Bolt elött, Önkormányzat elött).
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Az Egyesület  tagjai jelöltjeik nevét a tisztségek feltüntesésével ezeken a cimeken adhatják 
le, legkésőbb  augusztus 15.ig. 

7) Kérdések

*Kikötőhelyek öröklése: örökölni bérleti jogot nem lehet, a kikötöhelyek használatának 
átruházása az Alapszabály IV/4.-ben leirtak szerint, értelmezések a 2007 évi Közgyülés 4.5 
pontja szerint (lásd még 2009. 2 Vez ülés jkv.-t
*Pártoló tagság: Megvizsgálandó, hogy fenntartása szükséges-e a jövőben (funkciók?).

8) Hatátozatok:

2009/1   Vezetőség beszámolójának elfogadása. –Egyhangulag!

2009/2   2009 pénzügyi  tájékoztató és 2010 évi pénzügyi terv elfogadása.—Egyhangulag!

2009/3  Jelölőbizottság felállitása és elfogadása.—egyhangulag!

Elnök : Lepp László  Balatonberény,  Béke-u 18. Mobil: 20/779 0001
Tagok: Fehér László, Balatonberény, Ady Endre-u. 64/b. Mobil. 20/981 1770
            Soós János, Balatonberény, Muskátli –u. 8/2.  Mobil: 30/963 2472

2009/4  Tagfelvétel: Novák Péter Pál-t a Közgyülés egyhangu szavazással tagjai sorába felvette.

                                                              k.m.f.

                                                                                                      

...................................................                                                   ..........................................
  Dr. Kreka László elnök                                                                 Kerényi István jkv. vezető
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 Jkv. hitelesitők

..............................................                                         ..................................................

Eckert Zoltán                                                                           Kiss Ferenc
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                                                              1.sz. Melléklet
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                                                           2.sz.Melléklet

A Magyar Tenger  Vizisport Egyesület 
Vezetőségének 

Beszámolója
2009.06.06.

Jelenléti ív ellenőrzése.
Határozatképesség megállapítása
Jkv vezetés Kerényi István
Napirend elfogadása

1.Bevezetés:
Köszöntés:
     - Horváth László  pm
Búcsú:

- Adamovics Ernő- alapító tagja volt az egyesületnek.
- Barta István

 
A jelen beszámoló  feladata:
       -éves beszámoló.

 

1.1 Szervezeti élet: 

 
  közgyűlés:

- alapszabály szerint évente
- legutóbb:       2008.06.07.
- korábbi gyakorlatnak megfelelően:üdülőhelyi fórummal együtt
- Az ALAPSZABÁLY „közgyűlés kizárolagos hatáskörébe „tartozó feladatok 

d.pontja szerint az új tagok felvétele ügyében dönteni.
Felvételre javasolt új tagok:

 
Novák Péter Pál

A vezetőség a jelölt felvételét javasolja.A regisztrációs díjat  a jelölt befizette.
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Kérdés az új tagokhoz.Szavazás együttesen.

****

Tájékoztató a vezetőségi ülésekről:
vezetőségi ülés:
- októbertől márciusig  szükség szerint(telefon,e-mail.)
- márciustól októberig min.havonta,nyáron két hetente.
- Minden kérdést vezetőségi ülés dönt és utólag(most) hagyja jóvá a közgyűlés
-  3 vez. ülés.2008.03.21
-                   2008.05.23
-                   2008.06.06
 

 
 
 

 

1.3.Kapcsolat az önkormányzattal
 

korrekt 
segítőkész
baráti

                az egyesület részt vesz az Önkormányzat
                                                  munkájában(új kikötő)
                                                  társadalmi életében( rendezvényekre meghívnak 
                                                                                  és  képviseltetjük magunkat)
                                                       = majális
                                                      = szent István napi vitorlás felvonulás

  1.4 Társadalmi és sport kapcsolatok:
                                - Magyar Vitorlás Szövetségnek már nem vagyunk tagjai.
                          - Tagjaink rendszeresen részt vesznek a különböző vitorlás versenyeken
                          - Kapcsolat bővítési lehetőségek:
                                   -- Keszthelyi és Vonyarcvashegyi Egyesületekkel együttmúködés:
                                           - közös öböl versenyek rendezése
                                           - kikötők díjtalan használata
          
 
        
2.Kikötő jogi és műszaki  helyzete:
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    2. 1.Jogi helyzet
 1. A MTVVE a Csicsergő öbölhöz tartozó 2900 nm partszakaszt a az eredetileg  

2000.03.02 án kötött-  és  azóta  többször,legutóbb:2005.  február 21-én 
újra megkötött.        szerződés szerint 2010.december 31-ig.   béreli a  
Balatonberényi Önkörmányzattól( bérleti és szolgáltatási szerz

2.2 .Vízjogi szerződés

 A MTVE 2008 évi közgyűlésének felhatalmazása alapján 2009.március 29-én a 
Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel aláírtuk a 20 év 
időtartamú Mederhasználati és Bérleti szerződést.

• Pénzügyi vonatkozás:

1. mederhasználati díj:                           698 913.- HUF
a. Hullámvédő É-i
b. Ideiglenes építmények                42 018 .- HUF
c. Csonakhelyek                          304 705 .- HUF
d. Belső hajómozgásra használt terület  0

2. bérleti díj
a. parti terület                              44 643 .-HUF

Összesen:                                             743 556.-HUF
• Kötelezettségek:

a.  Három évente felülvizsgálat:
o a háromév alatt pályáztatással megkötött bérleti díjak számtani átlagára 

változik.
o Nem lehet alacsonyabb mint a már élő szerződés díjának a KSH által 

indexált értéke.
o Saját költségre és veszélyre működtetünk
o A 17.év december 31. napjáig az összes létesítményt el kell bontani és 

az eredeti állapotot visszaállítani
o Az önkormányzattal  bérleti szerződést meg kellújítani

 

 3..A kikötő és környezetének működtetése:

                 - Az önkormányzattal kötött fenti szerződés szerint a kikötőtől D eső         
                12.hrszú telek karbantartása(takarítás, kaszálás stb) az egyesület 
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                 feladata. Ennek ez ideig rendre –az ÖK megelégedésére-eleget is 
                tettünk.

- A kikötő vízfelületének karbantartása az egyesület joga és kötelezettsége
- Kotrás-Egyesület végzi (idén tavasszal elvégeztettük)
- ÉK-i csatorna.Részben elkészült
- Hínártalanítás- tagok individuálisan- Ez nem működik Javaslat:Tóth Béla
- .A laguna területét az elmúlt időszakban  …. kotortatunk.A vízmélység jelenleg is 

kielégítő,ideális
- A kikötő bejáratától Ny-ra eső szabad strand kezelője az ök. ,í gy a karbantartás az 

ök joga és kötelezettsége.

 

2.5.Kikötő jelenlegi állapota

      -    jobb mint az elmult években  ( kb 108-120  cm )
      -    hínártalanítás
           -- jelenleg individuálisan
           -- terv:biológialag
          Ez nem jött be.

2.5.1. Jelenlegi kikötő perspektívája:

     a marásig az öböl valószínüleg fel fog töltődni
- 2003.évi közgyűlés határozata:
- Feladat :függetleníteni kell az öböltől a kikötőt: 

ERRE ADOTT FELHATALMAZÁST A 2004. ÉVI KÖZGYŰLÉS

                 = kezdeményezni kell az ök-nál a szerződés meghosszabbítását.
                 =  meg kell terveztetni a moló szárak módosítását
                 = még az idén be kell adni az engedélyeztetést
                 = a pályázati kiírásra kész anyaggal kell jelentkezni
                                       MÉLYÉPTERV elkészítette a tanulmány tervet
-                                   Engedélyezési eljárás
-                                       -- Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
-                                                  Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség 
-                                                  Fejér Vilmos : az öböl fokozott feltöltődésének 
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-                                                      veszélye miatt áramlástani vizsgálatot kell végezni
-        Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége:
-                              a kikötő szár meghosszabbítása tárgyában kezdeményezett               
-                              államigazgtási eljárás megszüntetik.Fellebezésnek helye nincs.
-
-                                  Indoklás:

- ” amennyiben a tervezett kőszórásos móló megépülne, 
akkor a kivitelezés csak az 1998-99 –es nádminősítés alapján 
II.a osztályba sorolt nádas károsodásával lenne csak 
megvalósítható”

 Nem adtuk fel.Tóth B.vállalta, hogy újra éleszti a témát.

2.5.2.Új kikötő
        1. Előzmények.
            - Előny kft és az ÖK közös beruházásban kölső püi forás  
             bevonásával
                     -- nem működött az     - alacsony víz
                                                         - érdektelenség 
                                                         - magas bekerülés miatt
          - jelenleg áll,

 
Pilllanatnyilag nem rendelkezünk megosztható információval.

3.Pénzügyi beszámoló: Tikos László

- Beszámoló a 2008.évről(írásos anyag)
                = szavazás
-    Tájékoztató a 2008.évről
-   2010 évi pü-i terv 

 

4.Tagdíj
     Tagdíj morál:

- jelentősen javult

Tagdíj mértéke:
Jelenlegi  - 2009 évi tagdíjak és kikötő mhasználati díjak:
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-                 :                       Tagdíj    Kikötő használat          összesen                  
                 Csónak                  5000             13000                    18.000       
                 Vitorlás                 5000             25000                    30.000

- Kikötő fejlesztési hozzájárulás: 
- csak az új tagoktól
- regisztrációs díj 200 000 HUF
-               
 

5.Egyebek
 Öröklés kérdése   

- - tag meghal- megszünik a tagsága
- kikötő helyre évente köt szerződést az egyesület a taggal.
- a helyet ezért nem lehet örökölni.
- a stég viszont személyi tulajdon- az örököst illeti.

 Pártoló tagság- nincs a pártoló tagnak tagsági díja.

 
 Vezetőség választás
Alapszabály: a vez.választő közgyűlés elött 3 hónappal jelelő 
bizottság,elbeszélgetés és utána közgyűlés
Eddig a közgyűlések (2005-ig) augusztusban voltak.
A jelenlegi vezetést 2004.aug.14-én választották meg.
2009.augusztusban vezetőségválasztó közgyűlést kell tartani.
Javasolt időpont: 2009.augusztus 21 vagy 22.. 14. óra.

                Jelölő bizottság javasolt elnöke:Lepp lászló

 Bejárás.
Tisztelet díjak:              Titkár                250.000.-Ft/év
                                         Fűnyírás          300.000.-Ft/év
                                         Gazd. Vezető   150.000.-Ft/év                           

 kikötő bejárati világítás: Tóth Béla
 matrica(2009 évi elkészült)-igazolvány
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- Kikötői díjakat minden év 04.30-ig rendezni.
- Ügyeljen mindenki a tisztaság és rend betartására és betartatására.
- Védjük meg a saját és más hajóját stégjét az alkalmi horgászoktól.
- Minden változást haladéktalanúl jelenteni a kikötő gondnoknak.
- A kiszedett stégeket 08.15 ig ki ki szállítsa el. 

Határozati javaslatok:
1. A beszámolót a tagság elfogadja
2. a 2008 évi pü-i beszámolót a tagság elfogadja
3. a2010 évi pü-i tervet a tagság elfogadja
4. az uj tagjelöltek jelentkezését a tagság elfogadja
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                                                             3.sz. Melléklet

A Magyar Tenger Vízisport Egyesület
 (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1)

 2008. évi pénzügyi elszámolása

       I.)           2007. évi pénzmaradványok Bank:  1.345.308.- Ft.
                                                                    Pénztár:   101.741.- Ft.
                                                                 Összesen: 1.447.049.- Ft.

II.) 2008. évi bevételek
1.) Csónakosok tagdíj és helybérleti befizetései:         1.102.000.- Ft.
2.) Vitorlások tagdíj és helybérleti befizetései:            1.147.000.- Ft.
3.) 2008. évben történt regisztrációs befizetések:        1.500.000.- Ft.
4.) Egyéb befizetések (vendéghely,pártolótagság):           81.000.- Ft.                                    
5.) Banki kamatkifizetések:                                               18.441.- Ft.
                                                               Összesen:       3.848.441.- Ft. 
   

2008. évi rendelkezésre álló összes keretösszeg: I + II                   5.295.490.- Ft.

III.) 2008. évi kiadások

1.) banki könyvelésből:
- kotrás költsége:                                540.000.- Ft.
- bankköltség:                                       41.560.- Ft.
- Szakkönyv, jogszabályok frissítése:  45.234.- Ft.
- Vízterület bérleti díj (stégek):                       .- Ft.
- Vitorlás Szövetség tagdíj:                  84.000.- Ft.
- Bejárati világítás kiépítése:              296.832.- Ft.  
                                 Összesen:          1.007.626.- Ft.

2.) Pénztári könyvelésből:
            -     Kaszálási átalány költségtérítése:     250.000.- Ft.
            -     Egyesületi Titkár költségtérítése:     110.000.- Ft. (Hüveli Jenő)
            -     Egyesületi Titkár költségtérítése:       90.024.- Ft. (Zsiborás Zoltán)
            -     Gazdasági Vezető költségtérítése:    100.000.- Ft.
                                            Összesen:                550.024.- Ft.

            -     Iszapkotrás keleti árok (2007)            100.000.- Ft.
            -     Áramdíjak, alapdíjak:                           12.913.- Ft.
            -     Nyomtatvány, irodaszer költségei:         3.560.- Ft.
            -     Szemétszállítás (Gamesz)                   160.930.- Ft.
            -     Festési munkák, festés                          93.533.- Ft. 
            -     Szolgáltatások (földmunkák, fuvar,
                   kulcsmásolás, egyéb)                          148.114.- Ft.
            -      információs táblák, matrica                  39.600.- Ft.
            -     Anyagköltségek ( kőzuzalék, 
                   elektromos anyagok, 
                   horg. cső, egyéb)                                 108.939.- Ft.
            -     Villanyszerelés költségei:                      39.204.- Ft.   
            -     Telefonköltség:                                      51.000.- Ft.                                                                   

                                  -     Postaköltségek:                                      35.818.- Ft.
                                                                Összesen:                    793.611.- Ft.

2008. évi kiadások mindösszesen:     2.351.261.- Ft.
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2009. évre átvitt pénzeszközök: Bank: 2.913.990.- Ft.
                                                  Pénztár:      30.239.- Ft.
                                                Összesen: 2.944.229.- Ft.

2008. évben tartós lekötésre került:      2.001.000.- Ft.
         
                                                                                                                   Tikos László sk.
                                                                                                                  Gazdasági vezető.

MAGYAR TENGER VÍZISPORT EGYESÜLET
8649 BALATONBERÉNY, KOSSUTH TÉR 1.

2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELI OLDAL:

2009 évi tervezett pénzmaradvány.  3.000.000.- Ft. (ebből 2008. évben lekötve: 2.001.000.-) 
2010. évi tervezett tagdíjbevétel:     2.000.000.- Ft.
                            összesen:              5.000.000.- Ft.

KIADÁSI OLDAL:

2009. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSOK:

           -  Pénzügyi szolgáltatások díjai (bankköltség):  50.000.-
           -  Vitorlás Szövetség tagdíj:                              100.000.-
           -  Kotrás költsége:                                          1.000.000.-
           -  Költségtérítések 
                                        egyesületi titkár:                   250.000.-
                                        fűnyirási átalánydíja:            300.000.-
                                        gazdasági vezető:                 150.000.-
           -  Postaköltség                                                     50.000.- 
           -  Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség:            40.000.-
           -  Telefondíj:                                                       60.000.-
           -  Vízterület bérleti díja:                                  870.000.- *
           -  Áramellátási költségek:                                 100.000.-
           -  Szolgáltatások díjai:                                       250.000.-
           -  Anyagköltségek:                                            100.000.-
           -  Egyéb üzemelési költségek:                           130.000.-                
  
Várható 2009. évi kiadások összesen:                   3.450.000.-

Várható pénzmaradvány: 1.550.000 Ft. 
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• Megjegyzés: az  új  költségként  jelentkező  –  a  Magyar  Állami 
Vagyonkezelő Tanácsnak fizetendő költség („vízterület bérleti díj”) összege a 
mai napig ismeretlen.

Balatonmáriafürdő, 2009. január 20.

                                                                                               Tikos László sk.
                                                                                              Gazdasági vezető
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