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Napirendi pontok. 

1., 2019 év összefoglalója: 

A vezetőség megállapította, hogy az egyesület napi élete 2019-ben zavartalanul bonyolódott, 

működése akadálytalan volt, a bérlők és a tagok kiszolgálása zavartalan volt.  

Az egyesület hagyományos rendezvényei megtartásra kerültek, továbbá 2019-ban az egyesület 

életében másodszor gyermektábort is szerveztünk, amelynek pozitív visszhangja volt, a rendezvény 

népszerűsége növekszik. 

Anyagi gazdasági életünk vonatkozásában megállapítható, hogy az egyesület azon túlmenően, hogy 

minden ráháruló anyagi kötelezettségének eleget tett, önerőből finanszírozta a rendezvényeit, és 

megnyugtató eredménnyel zárta az évet. Elfogadható mértékű ( 1-Mft ) megtakarítás mutatkozik a 

bankszámlánkon. 

A tavalyi évben komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, amellyel igyekeztünk az egyesület területét 

vonzóbbá, komfortosabbá, esztétikusabbá tenni. Felújítottuk a stégünket, a tanya központi épületének 

nyílászáróit kicseréltük korszerűbbé, továbbá teljes körűen festésre és mázolásra került a kerítés és 

mindkét épületünk. A pihenő kerti kiülőnk átalakításra került, az aljzat burkolatát műfüvel borítottuk, 

fedett sörpadokat telepítettünk, és körbe kerítettük élő sövénnyel. 

Újabb 2 bungallót vásároltunk, az egyik felújítását elkezdtük, és terveink szerint 2020 márciustól 

bérbeadással hasznosítjuk. A másik vonatkozásában kísérletet tettünk a tovább értékesítésre, annak 

meghiúsulása esetén megtartjuk, és szintén bérbeadással hasznosítjuk. 



Nagyságrendileg a fent megfogalmazottak, valamint a fenntartási költségek 7-8 Mft ráfordítást 

igényeltek, a pontos elszámolást az éves taggyűlésen tárjuk a meghívottak elé, illetve tesszük közzé a 

honlapunkon. 

Bevételeink a terv szerint alakultak, a 2019-es megtakarítással együtt fedezték a kiadásainkat. 

Összességében rögzíthetjük, hogy az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozottan, és a tervek szerint 

alakult, olyan módon, hogy zökkenőmentesen fedezték kiadásainkat. 

2., 2020 év feladatai:  

a. A megvásárolt pihenő helyiség ( bungalló ) elkezdett felújításának befejezése 2020 február végéig. 

Felelőse Simon Gyula. 

b., A vezetőség megbízza gondnokot, hogy a tanya villamos hálózatának ellenőrzésére kérjen fel 

szakembert, ellenőriztesse le biztonsági szempontból a vezeték hálózatot. Ennek elvégzését 2020 

március 20-ig teljesítse. 

c., A parkolónk felületének elegyengetése, borítása kővel, kaviccsal. Felelőse Nagylöki Miklós 

d., Egy új vagy újszerű állapotban lévő csónak beszerzése, mivel a korábbi hajónkat sérült és elhasznált 

állapota miatt értékesítettük. Wágner Antal vállalta a felkutatást. 

e., Egyes bungalók tulajdonviszonyai rendezetlenek, a régi és új tulajdonosok a tulajdoni viszonyok 

változását nem adminisztráltatták az önkormányzatnál. Az illetékesek figyelmének felhívása, az 

átvezetések lebonyolításának ellenőrzése a gazdasági felelős feladata. Ennek eredményéről a 

következő vezetőségi ülésen számoljon be a gazdasági felelős, várható időpont 2020 március vége. 

f., A 2020 év rendezvényei kapcsán az eddig hagyományos rendezvények megtartását szavazta meg a 

vezetőség, avval a kiegészítéssel, hogy a gyermektábor népszerűségére tekintettel, két alkalmat 

tervezünk 2020 július és augusztus hónapokban, amennyiben minden feltétel adott lesz. ( Irányító 

szakember, megfelelő létszám, , stb ) Az időpontokat a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk. Ezen 

túlmenően tervezünk egy egyesületek közötti horgászverseny szervezését is. Megcéloztuk a június 

hónapot, a szervezéssel Simon Gyulát bíztuk meg. 

g., A 2019-ban értékesített területi jegyek száma alapján 15 db térítésmentes jegyet kaptunk a 

szövetségtől. Ennek elosztása tekintetében az alábbiak szerint döntött a vezetőség: 

3 db jegyet a bizományos értékesítőink kapnak, 6 db-ot kiemelkedő munkát végző tagjaink, a 

megmaradt 6 db vonatkozásában később döntünk, mivel pályázatot tettünk közzé az egyesület 

honlapján, mely szerint 2020 február 15-ig lehet a kiírásban megjelölt feltételek megléte esetén 

pályázatot benyújtani.  

A jegyzőkönyv lezárva 2020. január 26-án 11 óra. 

 


