
MTVSE 2010 évi rendes Közgyülés jegyzőkönyve 

M T V S E  Oldal: 1 

JEGYZŐKÖNYV 

Tárgy: Balatonberényi Magyar Tenger Vízsport Egyesület 2010 évi rendes Közgyűlése 
Hely: Balatonberényi Polgármesteri Hivatal, kis Tanácsterem 

       Balatonberény, Kossuth tér 1. 
Ideje: 2010. aug. 21. 10:00 óra 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint  55 fő.  (1.sz. Melléklet) 

Dr.Kreka László elnök bejelenti a Közgyűlés határozatképtelenségét és a meghivóban 
rögzített új időpontra  elnapolja a Közgyűlést.  Az ily módon megismételt Közgyűlés az 
Alapszabály II. Fejezet 1. pontja alapján már határozatképes és az Elnök a 55 jelenlévő taggal, 
10:30-kor megnyitja. 

Dr. Kreka László elnök köszönti a megjeleneket. 

A Közgyűlés  jelen lévő tagjai  egy perces néma felállással adóznak  Bali István 
tagtársunk emlékének, aki a közelmúltban hunyt el. 

 A napirend elfogadtatása (2.sz. melléklet:Meghívó) 

A Közgyűlés Kerényi Istvánt mint jkv. vezetőt valamint  Ecker Zoltánt  és  Kiss 
Ferencet mint jkv. hitelesítőket egyhangúlag jóváhagyja. 

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

    2  )Pénzügyi beszámoló, Tikos László:  (4.sz.Melléklet A p.ü. ell. bizottság által módosított 
beszámoló) 

3) Új tagfelvételi javaslatok:

 Szilágyi Sándor  
ifj. Ivádi Vilmos  
Ifi Géza  
Szécsényi  Szabol
Somogyvári Krisztina 
 Kovács Pál 
 Keszthelyi László 
 Molnár Zoltán  A jelöltek a regisztrációs díjat mind befizették. 

4)Tagkizárások: 

Szécsényi Szabol helyesen: 
Szécsényi Szabolcs, Javitotta: 
Kerényi István, 2015-09-01.
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A többszöri írásos  felszólítás (tértivevényes levelet átvették) ellenére az évek óta  tagdíjat 
nem fizető alábbi két tagunkat az Etikai Bizottság  az Egyesületbőli kizárásra javasolja 
 
Dr. Coboly István                                        
 Szokodi Zsolt 
 
5) Kikötőhelyek öröklése: 
*A tag elhalálozása után a jogos örökös kérheti felvételét az Egyesületbe (közokirat keltétől 
számított 1 éven belüli bemutatásával) 
*Több örökös esetén, az örökösöknek meg kell egyezniük egymás között ki az az egy személy 
közülük aki a tagfelvételt kéri 
*Ezekben az esetekben az egyesület eltekint a regisztrációs díj befizetésétől. 
 
6) Stégfelujitás: 
 
          Az Egyesület elnöke javaslatot tesz az ez évi 3. Vezetőségi ülésen  javaslatként 
elfogadott  a  parti stégek helyett egy a parttal párhuzamos új stég építésére. A javaslat célja a 
biztonság (a régiek részben balesetveszélyesek és roncs állapotúak) valamint a kikötőhelyek 
számának növelése.  A tervezés során az ésszerűség szempontokat is figyelembevéve ez a 
kikötőhelyek átcsoportosításával  jár együtt, helycserék nélkül nem megoldható. 
 
7)Lemondás: 

 
 Erdei Tamás  vezetőségi tag ( a csónakosok képviselője) más irányú elfoglaltsága 
miatt lemond tisztségéről, de a következő Közgyűlésig,( amikor is új tagot kell 
választani helyette) együttműködik a Vezetőséggel 

 
 
 
 
8) Hozzászólások 
 
 
 *Herman János: A  P.Ü. beszámolóban részletezni kellene a szolgáltatások,, anyagköltség 
tételeket 
 
*Endrei Tamás: Idei kotrásköltségek, iszapszállítás, csónak kontra vitorlás csónak? 
 
*Fabos Gyula: kikötő bejárati fények nem jók, módosítani kellene a hatósági előírások 
szerint 
 
*Lepp László:  A 2010 p.ü.  beszámoló legyen részletezve . Módosítások kidolgozása 
közösen a p.ü. Ellenőrző Bizottsággal. 
 
                        A 2011 évi terv módosítása 100 csónakra és 40 vitorlásra. Nem szabad 
veszteséget tervezni. U a. mint előbb. 
 
*Ifi Géza, Egri Zoltán és mások is: az örökösödésre vonatkozó javaslatot támogatják 
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*   Erika : Mi lesz az előző esetekkel, akik már befizették a reg. díjat. Elnöki válasz: A 
módosítások a mai naptól érvényesek. Az majd a későbbiekben az ügyvéd  feladata lesz, hogy  
 
miként lehet értelmezni a közelmúltban elhunyt tagjaink esetében. Az új stég építése kapcsán 
felmerülő esetleges helycseréket az érintettekkel előzetesen egyeztetni kell. 
 
*özv. Bali Istvánné: megköszöni az öröklésre vonatkozó módosítási javaslatot 
 
*Árvai Attilla : Egyetért az új stég javaslattal, s egyben kéri a víz fölé nyúló faágak  
rendszeres gallyazását a biztonság érdekében (árbocok beleérnek a Csicsergőn és a kőmólón 
lévő fák ágaiba) 
 
*Szécsényi Szabolcs: Javasolja az évi rendes Közgyűléseknek egy korábbi időpontban való 
megtartását mert most „nincs itt senki!” Elnöki válasz: Az ez évi augusztusi időpont kivételes 
eset, a Közgyűléseket  általában az Üdülőhelyi Fórummal egy időben, június elején tartjuk. 
 
*Lepp László: A berényi Polgárőrség járőrözésén túlmenően újra meg kellene vizsgálni a 
kikötő biztonsági őrzésének feltételeit.  
 
 
 
 
 
 

6) Közgyűlés határozatai 
 
 
 
2010/1: A Közgyülés a jkv. 4. pontja alatt felsorolt jelentkezőket  egy hang szavazással  az 
Egyesület tagjává választotta 
 
2010/2. A Közgyűlés az elnöki beszámolót módosítás nélkül, a pénzügyi beszámolót 
módosításokkal elfogadta. (lásd a 2. és 3. mellékletet.) 
 
2010/3: A Közgyűlés egyhangú szavazással az Etkai Bizottság javaslatára  Dr. Coboly 
Istvánt és Szokodi Zsoltot tagjai sorából kizárta. 
 
2010/4: A Közgyűlés a kikötőhelyek öröklésére vonatkozó elnöki javaslatot elfogadta. A 
végleges szöveg kialakitására és az Alapszabályba való beépítésre ügyvédi megbízást kell 
kiadni. 
Felelős: Kreka László elnök 
H.i.: 2010 nov 30. 
 
2010/5: Az uj parttal párhuzamos stég megépitésére árajánlatot kell kérni, a két vitorlás 
vendégmoló járófelületének hibás deszkáit ki kell cserélni, valamint a kikötő bejárati 
lámpaoszlopainak fényterelőit a láthatósági szempontok figyelembevételével módositani. Az 
árajánlatkérésért és a javitási munkák elvégeztetéséért 
 Felelős: Zsiborács Zoltán titkár és Tóth Béla vez. tag  
H.i.. 2011 ápr. 30. 
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2010/6: Egyesületi trikók készitettése egyesületi logoval és vitorlás ill. pecás grafikával. 
Felelős: Tikos László és Kerényi István vezetőségi tagok 
H.i: 2011 ápr 30. 
 
2010/7: Kikötö biztonsági örzésének ujboli megvizsgálása és alternative ajánlatok bekérése. 
Felelős: Kreka László elnök 
H.i.: 2011. ápr 30. 
 
                                                            kmf. 
 
                                          

                                                                                               
…………………………………                      ………………………………………….. 
Kerényi István  jkv.vezető                                                        Dr Kreka László elnök 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                        …………………………………………. 
Eckert Zoltán jkv. hitelesitő                                                       Fehér László jkv. hitelesitő 
 
 
 
1. sz Melléklet: Jelenléti ív 
2. sz Melléklet:  Meghivó 
3. sz Melléklet: Elnöki beszámoló 
4. sz Melléklet: Pénzügyi beszámoló 
 




