
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2017. szeptember 28. napi 
elnökségi ülésén, amelynek helyszíne az egyesület székhelye. 
 
Az ülésen a jelen jegyzőkönyvet aláíró vezető tisztségviselők vannak jelen. Az elnökség 
határozatképes, mert a tagjainak több mint fele megjelent. 
 
Ács Gábor elnök üdvözli a megjelenteket, és javaslatot tesz a napirendre. 
 
Napirend: 
 
1. A törvényszék hiánypótlási felhívásának ismertetése, megvitatása 
2. A kiegészített 2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet tervezetének elfogadása 
3. A módosított alapszabály tervezetének elfogadása 
4. Közgyűlés összehívása 
5. Egyéb kérdések 
 
A jelen lévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet. 

1.) Első és második napirendi pont 

Ács Gábor elnök ismerteti a hiánypótlási felhívás tartalmát és kiegészített beszámolót, amit a jelen 
lévők megvitatnak, és egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

1/2017.(IX.28.) számú Határozat 
Az elnökség a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a közhasznúsági tevékenységre fordított 

összegekkel és a közhasznúsági melléklettel kiegészített 2016-os beszámolót. 

2.) Harmadik napirendi pont 

Ács Gábor elnök ismerteti a módosított alapszabály tervezetét, amiben a következő változások 
szerepelnek:  
 

• Az alapszabály első fejezetének 3. pontjának (alapító tagok listája) törlése, és a negyedik pont 
átszámozása. 

• A tagsági formák felsorolásából a tiszteletbeli és pártoló tagság törlése. 
• A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok adatainak feltüntetése az 

alapszabályban. 
• A beszámoló közzétételének határideje minden év május 31. napja. 

 
A jelen lévők megvitatják a javaslatot, és egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot. 
 

2/2017.(IX.28.) számú Határozat 
Az elnökség a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a módosított alapszabályt. 

 



 2. oldal

3.) Negyedik napirendi pont 

Ács Gábor elnök javaslatot tesz a közgyűlés időpontjára, helyszínére és napirendjére. A közgyűlés 
javasolt időpontja 2017. október 14., 16 óra, helyszíne az Egyesület székhelye. A határozatképtelenség 
esetére összehívandó megismételt közgyűlés egy héttel később, azonos helyen legyen.  
A közgyűlés javasolt napirendje:  

1. Elnökségi beszámoló a törvényszéki hiánypótlási felhívásról 
2. A kiegészített 2016. évi beszámoló elfogadása  
3. A módosított alapszabály elfogadása 
4. Egyéb kérdések 

 
A jelen lévők megvitatják a javaslatot, és egyhangú szavazással meghozzák a következő 
határozatokat: 
 

3/2017.(IX.28.) számú Határozat 
Az elnökség összehívja a közgyűlést és a megismételt közgyűlést 2107. október 14., illetve 21. 

napjára. A közgyűlés napirendjén a törvényszéki hiánypótlási felhívást követően szükséges 
változtatások lesznek: kiegészített beszámoló, módosított alapszabály. 

 
 

4/2017.(IX.28.) számú Határozat 

Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a meghívókat az alapszabály rendelkezéseinek 
megfelelően küldje ki és tegye közzé. 

 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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