
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2017. október 21. napi közgyűlésén, amelynek 
helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi út 8.. 
 
A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Ránky Emőke ügyvezető alelnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés 
tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztotta az 
alábbiakat: 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kerékfy Pál 
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő: Lettner Adorjánné és Szabadkai István 
A közgyűlés levezető elnöke: dr. Berey Attila 
2 fő szavazatszámláló: Ránky Péter és Földes István 
 
A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel 
arra, hogy jelen közgyűlés a 2017. október 14. napjára meghirdetett közgyűlést követő megismételt 
közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt 
követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait. 
 
Napirend: 
 

1. Elnökségi beszámoló a törvényszéki hiánypótlási felhívásról 
2. A kiegészített 2015. és 2016. évi beszámoló elfogadása  
3. A módosított alapszabály elfogadása 
4. Egyéb kérdések 

 

 
1.) Első napirendi pont 
 
Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki tájékoztatja a 
közgyűlést a Veszprémi Törvényszék 8.Pk.70.395/1989/27. számú hiánypótlási felhívásáról. 
 
2.) Második napirendi pont 
 
Ezt követően levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki ismerteti az 
Egyesület módosított beszámolóit. 
 
Határozati javaslat: az Egyesület módosított beszámolóinak elfogadása. 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2017.(X.21.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2015. és 2016. évéről szóló beszámolót. 

 
 



 2. oldal

3.) Harmadik napirendi pont 
 
Ezt követően a közgyűlés megvitatja az egységes szerkezetű Alapszabály 8.Pk.70.395/1989/27. számú 
hiánypótlási felhívásban foglaltak alapján történő módosítását, miszerint: 
 

1. az Alapszabálynak nem képezi mellékletét az Egyesületet alapító tagok nevét és lakóhelyét 
tartalmazó tagnévsor; 

2. az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzététele minden év május 31. napja; 
3. az Egyesületben tiszteletbeli és pártoló tagság nincs; 
4. az Alapszabály tartalmazza az Egyesület aktuális vezető tisztségviselőit, a felügyelőbizottság 

tagjait. 
 

Határozati javaslat: módosított Alapszabály elfogadása. 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2017.(X.21.) számú Határozat 

A közgyűlés elfogadja az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
 
4) Negyedik napirendi pont 
 
Egyéb kérdések 
Dr. Révész Zsolt kezdeményezésére – aki kifejtette, hogy miért helytelen a Kisfaludy sétány tervezett 
átalakítása – a közgyűlés megvitatta a Balatonakarattyán áthaladó nemzetközi kerékpárút tervét. Ránky 
Péter önkormányzati képviselő és Ács Gábor tájékoztatta a közgyűlést a jelenlegi helyzetről, a 
lehetőségekről. Dr. Ming András javasolta, hogy csak a 71-es főúton menjen kerékpárút, és ebben a 
kérdésben Révész Máriuszhoz kell fordulni.  
Tóthmátyás Istvánné javasolja, hogy a Hóvirág utcai kilátó megközelítésén javítsanak. 
A Kisfaludy sétányon rendezvények és a tűzijáték alkalmából nagyon sok autó áll, a látogatók sok 
szemetet hagynak maguk után. 
Kardos Gáborné emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy településképi arculati tervhez október végéig 
várjuk a hozzászólásokat a honlapunkon. Ránky Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy ebben a témában 
közmeghallgatás lesz november 3-án 17 órakor. 
Ránky Péter tájékoztatott a partvédőművel kapcsolatos helyzetről. 
 
 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja. 

K.m.f. 

 
________Dr. Berey Attila________ 

Közgyűlés elnöke 
_____Kerékfy Pál_____ 

Jegyzőkönyvvezető 
 
 

___Lettner Adorjánné___ 

Jegyzőkönyvhitelesítő 
 

 
 

____Szabadkai István____ 
Jegyzőkönyvhitelesítő 

 
 


