Magyar Naturisták Egyesülete
Délegyháza

JÓ HÍR!

Kedves naturista Barátaink!

TÁJÉKOZTATÓ
Az 1997. évi csődhelyzet felszámolását követően, 1998 a stabilizáció éve volt. Megszilárdult a
Magyar Naturisták Egyesületének pénzügyi helyzete. Rendelkezünk a jelenlegi pozíciók további
megszilárdításához szükséges emberi és anyagi tartalékokkal. Észrevehetően javult a tagság
többségének hangulata, és a közös érdekek szolgálata előtérbe került. Ez a tendencia igaz még akkor
is, ha még mindig találkozunk olyan jelenségekkel, amelyek munkánkat megnehezítik és
valamennyiünknek további gondokat okoznak. Azonban a tagság összefogásával ezeket rendezni
lehet.
Nem a beképzelés mondatja velünk, de örömmel állapítottuk meg, hogy amit az elnökség a
megválasztásakor fő célul kitűzött, nevezetesen azt, hogy az Egyesületet veszélyeztető
körül-ményeket felszámolja, - teljesítette. Nem kevés idő és energia ráfordításával elértük, hogy az
MNE az 1998-as gazdasági évet - az 1997. évet megelőző korábbi gyakorlattól eltérően - nem
tartozásokkal, hanem a túléléshez szükséges tartalékok megteremtésével zárja. Rendelkezünk annyi
pénzzel, amely alapján az 1999. évi személyi és területhasználati bérletek megvásárlására 1999.
február 28-ig haladékot tudunk adni. Ami azt jelenti, hogy az 1998-ban megváltott bérletek addig az
időpontig érvényesek, és az üdülőtelep a jövő év első két hónapjában - napi belépőjegy megváltása
nélkül - ezekkel látogatható, ha a tagdíj 1999-re be van fizetve.
Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, amely továbbra is megoldatlan gondot jelent
számunkra, nevezetesen, hogy az Egyesület által az ELMÜ felé fizetet villanyszámláknak csupán a
50% körüli értékét fizeti be a tagság, holott az összfogyasztásnak legalább a 80%-át idézi elő. Ennek
ismeretében hangsúlyozzuk, hogy a hasonló körülmények sorozatos ismétlődésének elkerülése
érdekében tovább folytatjuk a villanyáram fogyasztásával visszaélők felderítését, valamint az
áramvételezések feltételeinek megszigorítását. Továbbá 1999-ben a portánál és a pénztárnál
kifüggesztett, név- és összegszerinti kimutatások havonta pontosított adataival kívánjuk tájékoztatni a
tagságot a befizetések elmulasztásának helyzetéről.
Az MNE elnöksége - egyetértésben az Egyesületi Tanáccsal és a Felügyelő Bizottsággal - az
1998. október 24-i ülésén ismételten áttekintette az Egyesület 1998. évi gazdasági-pénzügyi helyzetét
és számba vette a jövő év üzemeltetési-fenntartási költségeinek várható növekedését. Ezek
ismeretének alapján, és a tagság létszámának megőrzése, illetve lehetséges növelése érdekében úgy
döntött, hogy az 1998. évi díjtételeknél, csak az elektromos áram díján változtat (külön táblázat
szerint), a többit változatlanul hagyja. Egyidejűleg rögzítette az azokkal összefüggő elvi és
gyakorlati szabályokat, illetve elvárásokat. Az 1999. évi díjtételekkel kapcsolatban az alábbiak szerint
adunk tájékoztatást:
 Az 1998-ban bevezetett egységes területhasználati bérletet továbbra is fenntartjuk abban a
formában, hogy az a befizető nevére szóló éves személyi bérletet is magában foglalja.
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 A napi belépőjegyek változatlanul csak nappali tartózkodásra jogosítanak (20 óráig). Aki, vagy
akinek a vendége éjszakára is kinn akar maradni a telepen, annak bejelentési kötelezettsége van,
és recepciós számlát kell nyitnia. A recepciós számla díja azonos a napijegy díjtételével. Tehát
többletfizetéssel nem jár! Ezzel csupán a napijegyekkel történő visszaélések lehetőségének
csökkentését és a belső biztonság növelését kívánjuk elérni.
 A tagdíjakból eredő anyagi forrás nemcsak bevételt jelent az Egyesület számára, hanem fontos
információt ad a szervezett tagság erejéről is. Ez a létszám 1997-hez képest mintegy 100 fővel
csökkent, jelenleg valamivel több mint 800 fő rendelkezik érvényes tagsági igazolvánnyal.
 A vendégjegyet 1998-ban megszüntettük. Helyette az alkalmankénti látogatásoknál a tagság
vendégei számára a recepciós számla díjai alapján tudunk lehetőséget biztosítani a telep
látogatására, az előbbiekben már vázoltak szerint.
 A gyermek- és serdülő korú családtagok annak az évnek december 31.-i napjáig látogathatják
(felnőtt felügyelete mellett) díjmentesen a telepet, amelyik évben betöltik a 16. életévüket. Ezt
követően csak a tagsági díj befizetésével és a diákigazolványhoz kötött tanulóbérlet vagy napijegy
megváltásával tartózkodhatnak a telepen.
 A korábbi kisállat-jegy megszüntetését a közgyűlés jóváhagyta. Helyette kizárólag a kutyák
behozása esetén tesszük kötelezővé az éves bérlet megváltását. Ezzel együtt megköveteljük, hogy
a telepre csak olyan kutyát lehet behozni, amely:
1. Tartását és tenyésztését tekintve nem minősül a törvény által tiltott kategóriába tartozónak.
2. A veszettség elleni védőoltást időben megkapta, és az ezt igazoló oltási bizonyítványt a kutya
gazdája fel tudja mutatni, a kutya pedig a bilétát viseli.
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3. A telepen gazdája felügyelete mellett tartózkodik, a házirendben rögzített szabályok szerint.
Kérjük ezen feltételek tudomásul vételét. Ellenkező esetben, a gazdátlanul kóborló kutyák által
kiváltott veszélyeztetettség megszüntetésére felvesszük a kapcsolatot a területileg illetékes
állategészségügyi szervekkel.
 Áramdíj tekintetében, a fogyasztásmérővel rendelkezők az áramfogyasztás árába beillesztett
költséggel (az alapár 1,5 - 2,0 Ft/kWó összeggel történő növelésével) járulnak hozzá 1999-ben az
elektromos hálózat fenntartási és fejlesztési költségeihez. Ezzel egyidejűleg az 1500 Ft-os
készenléti díjat megszüntetjük. A fogyasztásmérővel nem rendelkezők - április 01. és
szeptember 30. között - szezonáramdíj differenciált befizetése ellenében részesülhetnek villamos
energia ellátásban. A jurták és a telepített lakókocsik - a már korábban kiadott előírások szerint csak hitelesített mérőóra és áramszerződés alapján kapják ezt a szolgáltatást egyedileg vagy
csoportosan. Saját érdekében mindenkinek első sorban a fogyasztásmérővel történő
áram-vételezést javasoljuk.
DÍJTÉTELEK 1999-ben
 Éves tagsági díj
2000 Ft
 Éves területhasználat díj (területbérlet, amely
30000 Ft
magában foglalja egy fő személyi bérletét is)
 Személyi bérlet
8000 Ft
 Tanulóbérlet
2000 Ft
 Napijegy egyesületi tagok részére
400 Ft
 Szezonáram (1999.04.01. - 09.30. között összesen)
14000 Ft
 áprilisi bekötésnél
14000 Ft
 májusi bekötésnél
12000 Ft
 júniusi bekötésnél
10000 Ft
 júliusi bekötésnél
8000 Ft
 augusztusi bekötésnél
6000 Ft

Havi bontásban csak sátras fogyasztók részére
 Kutyabérlet
3000 Ft
A jövő évi díjak befizetése 1999. január 01-től folyamatosan eszközölhető a megküldött csekken
történő átutalással is, de inkább személyesen az Egyesület pénztárában. Kérjük azokat, akik
átutalással egyenlítik ki kötelezettségeiket, hogy azt követően a csekk bemutatásával a belépőket
érvényesítessék
a
pénztárban. Kérjük
továbbá,
a
csekken
történő
befizetéseket költség-kímélés céljából - lehetőleg ne postán, hanem az OTP fiókjaiban tegyétek meg. A csekk jobb
felső sarkában (Közlemény) tüntessétek fel a befizetés jogcímét és a kedvezményezettek nevét.
Ezeket az adatokat kérjük a feladóvevényen is feltüntetni.
Ismételten felhívjuk az érintett tagtársak figyelmét arra, hogy jurtának és telepített lakókocsinak
nemcsak az építését, telepítését, hanem lebontását, illetve elszállítását is a telep vezetőjénél írásban
be kell jelenteni. A jelzett objektumok tulajdonjogának átruházását - az új tulajdonos lakcímének
megadásával együtt - ugyancsak írásban kell bejelenteni. Ezen létesítmények vásárlási szándékával
foglalkozó tagság figyelmébe ajánljuk, hogy az adás-vételi szerződés aláírása előtt a volt tulajdonos
esetleges fizetési hátralékáról a telepvezetőnél tájékozódjanak.
Kérjük a fentiekben leírt intézkedések megértését, és a nagy többségben becsületesen fizető
tagság támogatását, segítségét. Az 1999. évi díjak előfizetését nem igényeljük. A figyelmetekbe
szeretnénk ajánlani azt is, hogy a díjtételek változatlanul hagyása bizonyos gazdasági kockázattal jár
az Egyesület fizetőképességének megőrzése tekintetében. Ezért célkitűzéseink elérése évközbeni
díjemelések nélkül csak abban az esetben lehetséges, ha mindenki tudomásul veszi a közös
teherviselés írott és íratlan szabályait, és azokat magára nézve kötelezőnek tartja.
Ez úton is tájékoztatni kívánjuk az Egyesület tagságát arról, hogy 1997-ben 87 000 Ft,
1998-ban pedig 135 000 Ft bevétele származott az Egyesületnek a személyi jövedelemadók 1%-ából.
Külön is megköszönjük az Egyesület nevében mindazoknak a figyelmességét, akik a személyi
jövedelemadójuk 1%-ra kedvezményezettként az MNE-t jelölték meg. Szeretnénk megértetni ennek
jelentőségét minden adózó tagtársunkkal. Hiszen aki adójának 1%-át az Egyesület javára felajánlja,
az áttételesen saját magának is ad.
Tisztelettel és naturista üdvözlettel:
Délegyháza, 1998. október 24-én
Bolyós Ferenc
elnök

