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                                                       JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Balatonberényi Magyar Tenger Vizisport Egyesület 2013 évi rendes Közgyülése 
Hely: Balatonberényi Polgármesteri Hivatal, kis Tanácsterem 
Balatonmberény, Kossuth tér 1. 
Ideje: 2012. augusztus 17. 10:00 óra 
Jelen vannak: Jelenléti ivszerint  44 fő (1.sz. Melléklet) 
 
 
 
 
Dr.Kreka László elnök 10 órakor bejelenti a Közgyülés határozatképtelenségét és a 
meghivóbanrögzitettujidőpontra  elnapolja a Közgyülést.  Az ily módon megismételt 
Közgyülés az Alapszabály II. Fejezet 1. pontja alapján már határozatképes és az Elnök a 41 
jelenlévő taggal, 10:30-kor megnyitja. 
 
 
 

1) Elnöki megnyitó ésbeszámoló  (4 sz Melléklet) 
 

Dr. Kreka László elnök köszönti a megjelenteket.AKGy. Kerényi Istvánt mint jkv. 
vezetőt valamint  Ecker Zoltánt  és  Magyar Istvánt  

mintjkv. hitelesitőketegyhangulag jóváhagyja. 
 
2) Tagfelvétel: 

 
 A Vezetőség, az alábbi jelentkezőket javasolja tagjai közé felvenni, mivel a regisztrációs dijat 
befizették: 
 
 

1.Schreier  Mihály  V 
2.Perczel Zsolt        V 
3.Köleséri Imre        V 
4.Hetzig Wilhelm       Cs 
5.Cser Sándor          V 
6.Rónai Attila          V 
7.Hetyési Attila        Cs 
8.Helmut Sucky        V 
9.Szabó Dénes          Cs 

              10.Szentgyörgyi Béla  V      

Pártoló tagként 
 
Nyers Tihamér 
 
jelentkezett, ebbe a kategóriában befizetési kötelezettség nincs. 
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Kizárás: 
 
Az Egyesület Vezetősége javasolja kizárni soraiból 
 
TomayerRaymund-ot 
 
Mivel 3 éve nem fizet tagdijat, elérhetőségi adatai nincsenek 

 
3) 2014 évi Közgyülés előkészitése:  Az MTVE Vezetőségének mandátuma 2014-ben 

lejár, ezért  a 2014 évi KGy. egyidejüleg beszámoló és tisztújítóközgyülés is lesz. 
Ennek megfelelően jelen KGy. feladata az MTVE Alapszabályának II.1. pontja szerint 
Jelölő Bizottság felállitása. A Jelölő Bizottság elnökének a KGy., Fehér Lászlót 
javasolja, aki a feladatot elfogadta.  Jelen KGy. a 2014 évi TisztújítóKGy időpontját a 
2014 évi Balatonberényi üdülőhely fórum  napjára tűzi ki. A pontos időpont (június 
első fele valószínüsíthető) később kerül meghatározásra. 
 

4) Tagdijfizetés: 
 
A tagdijfizetési morál sajnos a korábbi intézkedések ellenére sem  javult.  Jelenleg kb 
15 tagunk nem fizette be az ezévi tagdijat . A pontos létszám azért nem volt 
meghatározható a KGy. időpontjára, mivel a befizetések  három különböző módon 
(készpénz, csekk, átutalás)történnek és a banki átfutás  jelentős késéseket okozhat. Az 
EGYESÜLET-nek nehéz anyagi helyzete miatt, újabb szigorító pénzügyi 
intézkedéseket kell bevezetni. (lásd a határozatokat) 
 

5) Szécsényi Lajos beszámolója az aug.3.-i Parti-Party-ról 
 
A rendezvény várakozáson felül jól sikerült, mind a résztvevők  mind a rendezés 
szempontjából. A d.e. együtt vitorlázáson 12 hajó,  ill. a d.u. rendezvényen 84 fő vett részt. 
Az Egyesület 44000.- Ft-tal járult hozzá a költségekhez. A Közgyűlés köszönetet mond mind 
a szervezésben, mind a közreműködésben résztvevő tagjainak. A  pontosabb tervezhetőség 
érdekében a jövőbeni Parti-Party rendezvények időpontjának  a KGy. állandó időpontra, 
nevezetesen augusztus első szombatjára javasolja. Az együttvitorlázásról és a partyról készült 
képek a honlapunkon megtekinthetők. 
 

6) Vámos Csaba beszámolója az egyesületi honlapról: 
 
A honlap felállításáról a 2012-es KGy. hozott határozatot, ennek megfelelően  Vámos Csaba 
építette fel, aki a honlap gazdája is egyúttal. A honlap awww.portberény.hucimen érhető el. 
Eddigi sikeres működése alapján a KGY. kéri az egyesületi tagokat , hogy akinek van 
internetes hozzáférése, használja ki a lehetőségeket (regisztráció) a Vezetőség és a Tagság 
közötti  minél gyorsabb és pontosabb információcsere  érdekében. Jelenleg 52 fő  regisztrált 
tagunk van. Gyakorlatilag minden közérdekű információ a (egyesületi hírek, képek,  
Alapszabály, KGy. jkv.-k…stb) a honlapon elérhető. 
 

7) Zsiborács Zoltán titkár beszámolója a stégfelújításról: 
 
A stégfelújításban 3 különböző vállalkozás vett részt. A régi stégek elbontása a bérlők 
feladata volt, mivel eddig a stégek saját tulajdonukat képezték.. Akik határidőre nem 
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bontották el, azt megrendelésünkre a Települési Fenntartó Gazd. Társaság bontotta el, ill. 
szállította el a bontott anyagot. Ezen tagjaink számára az arányos költségeket kiszámláztuk. 
A stégek vas és faipari munkáit sajnos a magas vízállás késleltette így csak határidő 
túllépéssel készültek el, összesen mintegy  4,9 Mft költséggel.. E folyamat eredményeképpen 
jogilag új helyzet állt elő, az új stégek tulajdonosa a továbbiakban maga az Egyesület lett. 
Ezért semmiféle átalakítás, hozzáépítés (létrák, lépcsők, ütközők fix telepítése, ami furással, 
hegesztéssel, stb jár) az uj stégekhez nem megengedett. Az ilyen szerkezetek csak mobil 
módon használhatók. Az a bérlő aki ilyen átalakításokat végez vagy végzett, el kell hogy 
bontsa azokat, és az újkori, eredeti állapotot vissza kell állítania. Ellenkező esetben az 
Egyesület szakemberrel  az eredeti állapotot visszaállítja és a költségeket a bérlő felé 
kiszámlázza. 
Ezen túlmenően a tagok egymás közötti stégcseréje, a bérleti jogviszonyról való lemondás, új 
tagoknak való átadása ..stb csak az Egyesület vezetőségének tudtával és beleegyezésével 
hajtható végre. 
 

8) Pénzügyek: 
 
9.a) Tikos László gazdasági vezető  (2.sz melléklet) 
        - beszámoló2012évi teljesítésről, 
        Tájékoztatás -a 2013  I. f.é.-i,  
                             -és  2014 évi tervekről. 
 
9.b)  Lepp László PEB. elnök értékelése a pénzügyi tervekről(3. sz .melléklet) 
 
* a 2012 évi pénzügyi beszámolóról 
* a 2014 évi terv irányelveiről 
 
 

9) Kiköt ő 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. 
 

10) Lemondások: 
 
Dr Kreka László elnök úr és Tikos László úr gazdasági vezető bejelentették lemondási 
szándékukat, a 2014-gyel kezdődő új ciklusban nem vállalnak további pozíciókat az 
Egyesület vezetésében. A Közgyűlés sajnálattal vette tudomásul szándékukat, és megköszönte 
az Egyesületben végzett eddigi munkájukat. 
 
 

11) HATÁROZATOK: 
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2013/1 Az elnöki beszámoló egyhangú elfogadása 
 
2013/2 A 2012 évi végleges pénzügyi beszámoló és a 2013. első félévi beszámoló  
elfogadása 
 
2013/3  2014 évi részletes tervet a KGy. nem fogad el, csak annak irányelveit, melyek a 
PEB elnöki beszámoló 2. pontjában szerepelnek. Azok betartásáért ill. kidolgozásáért az 
Egyesület Vezetősége és a PEB elnöke felelős, h.i.: 2013.12.31. 
 
2013/4 Az Egyesület pénzügyi helyzetének megoldására egyszeri, 20.000.-Ft,  tagi 
befizetés szükséges. A befizetés mindenegyes 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 tagdijat 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 cimen nem lehetséges. A befizetéseke 
csak vagy csekken (titkártól kell kérni) vagy  csakbanki átutalással lehet teljesiteni, az 
Egyesületnek  a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlaszámára: 
 

66900069-10001064 
 
 
2013/7 A tagdíjak befizetési határideje  2014-től kezdve 
 

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 
tagdíjakat kell befizetni. Ha a 2014 évi KGy. dönt a tagdíjemelésekről, akkor jövőre ennek 
megfelelően pótbefizetésekre lesz szükség. 
 
 
2013/8 A kettős könyvelésre való áttérés pillanatnyi érdekmúlás miatt tovább halasztódik. A 
megkötött könyvelői szerződést továbbra is fenn kell tartani. 
 
2013/9  A 2014 évi  Tisztújító közgyülésre a Jelölőbizottság elnökének a KGy. Fehér Lászlót 
választotta meg. A feladat elvégzésére,  további két tag kijelölése Fehér László feladata. 
 
2013/10  Mivel egyre több, tisztán villamos meghajtású hajó jelenik meg a kikötőben, 
szükségessé válik ezen hajók villamos energia felhasználásának ill. akkumulátortöltésének 
megvizsgálása mind műszaki, mind pénzügyi szempontból. A probléma megoldására 
vonatkozó javaslatok kidolgozása a vezetőség  Eckert Zoltán vezetőségi tagot bízta meg 
H.i.: 2014. március 31. 
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2013/11 A KGy. a 2. pont alatt  felvételre , ill. kizárásra javasolt személyeket egyhangúlag 
megszavazta. 
 
 
Balatonberény, 2013. augusztus 21. 

 

                            
 
 
Kerényi István jkv vezető                                                  Dr. KrekaLászló elnök 
 
 
 
 
 
Eckert Zoltán jkv hitelesitő                                               Magyar István jkv hitelesitő 
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2. Melléklet 

 TISZTELT VEZETŐSÉG! 
  
mellékelten küldöm a (szerintem végleges ) 2012 évibeszémoló adatait 
  
I.) 2011. évi pénzügyi maradványok: 
   bank: 5.319.900.- ebből tartósan lekötve: 5.154.947.- 
   pénztár: 297.601.- Összesen:5.617.501.- 
II.) 2012. évi bevételek: 
1.) csónakosok:84 hely:x 18.000.- = 1.512.000.- 
2.) Vitorlások 51 hely x 30.000.- =    1.530.000.- 
3.) egyéb befizetők (hátralékosok)       148.550.- 
4.) Regisztrációs díjak:                    1.600.000.- 
5.) Vendéghely értékesítések:              11.000.- 
6.) Kamatbevételek:                           206.858.- 
7.) Egyresületi pólók értékesítése       117.170.- 
                   Összesen:                  5.125.578.-:   
2012.évben rendelkezésre álló pénzkészlet:          10.743.079.- 
  
III.) 2012 évi kiadások: 
  
1.) költségtérítések:                           850.000.-                                                        
2.)kotrási költségek:                        2.423.160.- 
3.) Vízterület bérletek:                        957.357.- 
4.) GAMESZ szemétszállítás:             220.270.- 
5.) Szolgáltatási költségek:                 497.147.- 
6.) Pogárőrség támogatása:                  50.000.- 
7.) Nyomtatványköltségek:                l   11.613.- 
8.) Irodaszerek költségei:                      14.083. 
9.) Villamos Hálózat kiadásai:             172.746.- 
10.) Pipázó felújítása:                         113.000.-- 
11.) Különféle Anyagköltségek:             42.793.-. 
12.) Egyesületi pólók gyártása:            117.170.-- 
13.) Bankköltségek:                              56.921.- 
14.) Egyéb költség:                              89.339.- 
15.) Postaköltség:                                25.645.- 
17.) Honlap készíttetés:                        23.900.- 
18.) Közlekedési hat.közzétételi díja:     40.000.- 
19.) matrica készíttetés:                       28.575.- 
           Összesen:                            5.733.719.- 
  
2013. évre átvitt pénzeszközök: 
Bank:       5.008.807.- 
Pénztár             588..- 
összesen: 5.009.395.- 
  
  
Balatonberény, 2013. 08.02.- 
  
                                                           Tikos László sk. gazd.vezető :      

 

 
 

Legutóbbi fióktevékenység: 36 perce
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3 sz. Melléklet 

 
 

Pénzügyi Bizottság véleménye a 2012 évi beszámolóról és a 2014 évi tervről 
 

1. 2012 évi beszámoló. 
1.1  Bevételek Az év eleji nyitó bevételek 117.501 forinttal meghaladták a tervet. A tárgyévi 

tagdíj bevételek 92.000 forinttal magasabbak voltak a tervezetnél. A vendéghely 

értékesítés bevétele 239.000 forinttal alacsonyabb, 11.000 forintra csökkent.  Egyéb 

bevételek 6.858 forinttal haladták meg a tervet. A belépési díjak 1.600.000 forint többletet 

eredményeztek. a pólók értékesítése 110.720 forintot jelentett. A rendelkezésre álló 
bevétel 10 743. 079 forint volt ez 1.843.079 forinttal haladja meg a tervezetet.    

1.2  Költségek  jelentősen meghaladták a tervezett szintet. A túllépés 2.433.696 forint. 
 A többlet költség az alábbi sorokból tevődik össze: 
- a kotrások költsége 1.673.160 forinttal magasabb, különösen a harmadik kotrás 

költsége kiugró 1.460.500 forint, 
- a szemétszállítás költsége +90.270 forint (közel 70%-al magasabb), 
- a szolgáltatások költsége 397.147 forinttal (400 %-al) magasabb, ebben van a 

betonszállítás, sóder vásárlás, Gamesz ktsg,  
- a vízterület használati díja 137.357 forinttal több az előző évnél. 
- a pipázó felújítása 113.000 forint volt, erre költséget a terv nem tartalmazott, 
- anyagköltség soron  7.207 forint megtakarítás keletkezett, 
- egyéb üzemeltetési költségeknél 49.339 forint túlköltekezés történt (szakkönyv, 

közlöny, nyugdíjas klub támogatása), 
- a honlapra 23.900 forintot költöttünk, 
- NKH hirdetményre 40.000 forintot fordítottunk ( ez kötelező volt), 
- kikötői matricára 28.575 forintot fordítottunk. 

A teljes 2012. évi költségünk 5.733.696 forint volt, amely 2.433.696 forinttal 
meghaladta a tervezet mértéket. 
  A túllépés a vezetőség jóváhagyásával történt. 
Az éves átlagos bevételek 3.200.000 forint körül alakulnak. Az Egyesület, a vagyonát a 
működtetése során feléli. Éves kiadásai rendszeresen meghaladják a bevételeket.   A 
tavalyi évben meghozott kikötő felújítási döntés - megítélésünk szerint hibásan 
végrehajtott kivitelezése - a taglétszám bővítését hosszú távra megakadályozza, ezért 
extra bevételre (ami a belépésből származik) a továbbiakban nem számolhatunk. 
 Fentiek miatt a takarékosabb gazdálkodás, a tagdíj emelése elkerülhetetlen. 
Ellenkező esetben az egyesület csődbe megy. 

1.3 Pénzügyi eredmény  
Az Egyesület vagyona 2012 évben 5.733.684 forinttal csökkent. A bankszámla kivonat 
alapján a bankban 2012. december 31.-én 5.008..807 forint volt. A házi pénztárban 588 
forint volt. Az egyesület 2013 évi induló pénzeszköze 5.009.395 forint. Figyelembe véve,
hogy a stégek felújítása kb. 5.000.000 forintba fog ebben az évben kerülni az Egyesület 
megtakarítása év végére közel 0-1.000.000 forintra csökken. 

2. 2014 évi terv 
Tekintettel arra, hogy 2013 júniusában egy újabb kikötő üzemeltetési díj jelent meg a 
jogszabályokban, jelenleg nem lehet reális 2014 évi pénzügyi és költségvetési tervet 
készíteni. 
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3 sz. Melléklet 

 
 

Pénzügyi Bizottság véleménye a 2012 évi beszámolóról és a 2014 évi tervről 
 

1. 2012 évi beszámoló. 
1.1  Bevételek Az év eleji nyitó bevételek 117.501 forinttal meghaladták a tervet. A tárgyévi 

tagdíj bevételek 92.000 forinttal magasabbak voltak a tervezetnél. A vendéghely 

értékesítés bevétele 239.000 forinttal alacsonyabb, 11.000 forintra csökkent.  Egyéb 

bevételek 6.858 forinttal haladták meg a tervet. A belépési díjak 1.600.000 forint többletet 

eredményeztek. a pólók értékesítése 110.720 forintot jelentett. A rendelkezésre álló 
bevétel 10 743. 079 forint volt ez 1.843.079 forinttal haladja meg a tervezetet.    

1.2  Költségek  jelentősen meghaladták a tervezett szintet. A túllépés 2.433.696 forint. 
 A többlet költség az alábbi sorokból tevődik össze: 
- a kotrások költsége 1.673.160 forinttal magasabb, különösen a harmadik kotrás 

költsége kiugró 1.460.500 forint, 
- a szemétszállítás költsége +90.270 forint (közel 70%-al magasabb), 
- a szolgáltatások költsége 397.147 forinttal (400 %-al) magasabb, ebben van a 

betonszállítás, sóder vásárlás, Gamesz ktsg,  
- a vízterület használati díja 137.357 forinttal több az előző évnél. 
- a pipázó felújítása 113.000 forint volt, erre költséget a terv nem tartalmazott, 
- anyagköltség soron  7.207 forint megtakarítás keletkezett, 
- egyéb üzemeltetési költségeknél 49.339 forint túlköltekezés történt (szakkönyv, 

közlöny, nyugdíjas klub támogatása), 
- a honlapra 23.900 forintot költöttünk, 
- NKH hirdetményre 40.000 forintot fordítottunk ( ez kötelező volt), 
- kikötői matricára 28.575 forintot fordítottunk. 

A teljes 2012. évi költségünk 5.733.696 forint volt, amely 2.433.696 forinttal 
meghaladta a tervezet mértéket. 
  A túllépés a vezetőség jóváhagyásával történt. 
Az éves átlagos bevételek 3.200.000 forint körül alakulnak. Az Egyesület, a vagyonát a 
működtetése során feléli. Éves kiadásai rendszeresen meghaladják a bevételeket.   A 
tavalyi évben meghozott kikötő felújítási döntés - megítélésünk szerint hibásan 
végrehajtott kivitelezése - a taglétszám bővítését hosszú távra megakadályozza, ezért 
extra bevételre (ami a belépésből származik) a továbbiakban nem számolhatunk. 
 Fentiek miatt a takarékosabb gazdálkodás, a tagdíj emelése elkerülhetetlen. 
Ellenkező esetben az egyesület csődbe megy. 

1.3 Pénzügyi eredmény  
Az Egyesület vagyona 2012 évben 5.733.684 forinttal csökkent. A bankszámla kivonat 
alapján a bankban 2012. december 31.-én 5.008..807 forint volt. A házi pénztárban 588 
forint volt. Az egyesület 2013 évi induló pénzeszköze 5.009.395 forint. Figyelembe véve,
hogy a stégek felújítása kb. 5.000.000 forintba fog ebben az évben kerülni az Egyesület 
megtakarítása év végére közel 0-1.000.000 forintra csökken. 

2. 2014 évi terv 
Tekintettel arra, hogy 2013 júniusában egy újabb kikötő üzemeltetési díj jelent meg a 
jogszabályokban, jelenleg nem lehet reális 2014 évi pénzügyi és költségvetési tervet 
készíteni. 
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A pénzügyi bizottság ezért azt javasolja, hogy kivételesen a Közgyűlés csak a terv alábbi 
irányelveit hagyja jóvá: 
1. a bevételek a 2013 évi közgyűlési határozatok alapján és az újonnan kialakított összesen 

155 hely figyelembevételével kerüljenek meghatározására, 
2. a költségek a várható áremelkedések és a takarékos gazdálkodás jegyében kerüljenek 

rögzítésre, 
3. az előirt jövőbeni engedélyek és tanulmányok fedezetére céltartalékot kell képezni. 
4. az Egyesület 2014 évi bevételeinek és költségeinek egyenlege csak pozítiv lehet. 
5. A tervezet bevételek és a kiemelt költségek betartásáért az Elnökség tagjai felelnek. 
6. A terv elkészítéséért 2014 január 31.-ig az Elnökség kötelezettséget vállal. 

 
A pénzügyi bizottság vállalja, hogy 2013. december 31.-ig elkészíti az Egyesület Gazdálkodási 
szabályzatát, valamint a tagdíj önköltség alapú számításának rendjét.  
 

Budapest, 2013. augusztus  14.. 
 

                                                                                                       Lepp László 
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4. sz. Melléklet 
 
 
Magyar Tenger Vízisport Egyesület 

 
 

2013 évi beszámoló  
  

  Köszöntő : jelenlévő tagok 
                                    Jelöltek 
                      
Jelenléti ív kitöltése. 
Jkv vezetés: Kerényi I. 
 
 Halott nincs. 
 
1.Szervezeti élet: 
 

1. Új felvételek: 
    1.Schreier  Mihály  V 

2.Perczel Zsolt        V 
3.Köleséri Imre        V 
4.Hetzig Wilhelm       Cs 
5.Cser Sándor          V 
6.Rónai Attila          V 
7.Hetyési Attila        Cs 
8.Helmut Sucky        V 
9.Szabó Dénes          Cs 

              10.Szentgyörgyi Béla  V      
      2.Pártoló tag: 
                 1. Nyers Tihamér  
 
Szavazás 
 
Egyenkénti bemutatkozás és csoportos szavazás a jelenlévők többsége. 

 
2. Kizárás: 
                 

                 Tomayer Raymund             Zsiborács   
 
Szavazás 
 

3. Jelen taggyűlés : Alapszabály 55 § szerint évi rendes közgyűlés a vezetőség 
beszámolójával. 

     Jövő évi taggyűlés: 
 

• jövő évi taggyűlés időpontja:2014.június (lehetőleg az üdülőhelyi fórummal   
            együtt)…. 
 

• Vezetőségválasztó gyűlés 
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• Vezetőségválasztó gyűlés 
 

 
1. Vezetőségi gyűlések: 2013.06.15 
                                         2013.07.17 
2. Befizetések: 

• Tagdíj fegyelem:    ZSIBORÁCS 
            Jelenlegi elmaradás: 
               Vitorlás     12         12* 33000=396 000 
               Csónokos   10         10*23000= 230 000 
                                              Összesen:   616 000 

• Radikális intézkedés az Alapszabály szerint 
• Jövőben: minden év április 30.-ig 

                                       Csak csekken vagy átutalással.(a kp.megszünik 
 
. 

 
3. Parti party: 
            -Széchenyi Lajos előterjesztése 
            - 44.380 Ft 
            - 78.fő részvételével 

 
2.Pénzügyi –gazdasági helyzet: 
 
 

• . Kiköt ői stégek felújítása.-ZSIBORÁCS 
             - tavalyi határozat 
             - hatósági kifogás-balesetveszély. 
             - 4 882 360.-HUF 
 

• 2012 évi beszámoló   TIKOS 
• 2013 évi tájékoztató.   TIKOS 
• Püi Bizottság értékelése LEPP 

 
  
     4.Üzembetartási engedély meghosszabbítása. 
             - eredeti kelt: 2005.05.12 
             - érvényes:2013.09.07. 
             - Újdonság:  = nincs különbség az eredeti és a hosszabbítás között árban 
                                 = 10.000 Ft/ fm partvonal (korábban Partvonalx2,5x1000 Ft) 
                                       Ez esetünkben 2 970 000.- HUF ot jelent. 

- tisztázatlan a tervfelülvizsgálat ,a telekönyvi szemlék és a szakértői megbízások 
- 14 hatósággal kell egyeztetni!!! 

 
5. Javaslat a forráshiány fedezésére: 
          - Pótbefizetés: 20.000 HUF /fő 
          - Tagdíj emelés: 
 
                            Igénybevétel arányos tagdíj      LEPP LÁSZLÓ  
   
 
                                                   Jelenleg                            tervezett 
                       Vitorlások :          33 000                               45 000         
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Jelenleg                            tervezett 
                       Vitorlások :          33 000                               45 000         
                        Csónokosok         20 000                              30 000        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslatok: 
 
 

1.A beszámoló elfogadása. 
2. A 2012 évi gazdálkodásról szóló jelentés elfogadása. 
3.A 2013 évi gazdálkodásról szóló tájékoztatás zudomásul vétele 
4.Jelölő Bizottság összetétele: 

                                                         -  elnök :Fehér László 
                                                          - tagok:  1.  
                                                                         2. 
     

5. Tagdíj emelés: 
A tagdíj emelésére 2013 01 01 tól kerül sor.Mértékét a 2014 évi 

közgyűlés határozza meg 
  
                          
                          6.   Pótbefizetés: 20.000 HUF /fő 
                                 Befizetési határidő :2013.019.15. 
                          7. A  kettős könyvvitelre történő áttérésre a könyvelő irodával  
                              történő egyeztetések és előkészítések után kerül sor. 
                          8. A 2013 évi tagdíj elmaradásokkal kapcsolatos intézkedések: 
                              - ajánlott levélben felszólítani figyelmeztetve a közgyűlés    
                                 kizárási határozatára. 
                              - A megjelölt határidőig nem teljesítőket ki kell zárni. 
                          9. Tagdíj befizetés: 
                                 - minden év április 30 
                                 - készpénzes befizetés megszünik. 
 

                  -   
 
     
1.  
 

 
 

                
 

      
  


