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A Balatonakarattyán 2017. augusztus 12-én tartott közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el: 
 
1/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesületbe felvett új tagok névsorát. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
2/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2016. évéről szóló beszámolót. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
3/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2017. évi programját. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
4/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnöke 3 év határozott időtartamra: 
Ács Gábor (lakcíme: 8172 Balatonakarattya Orgona u. 38, anyja neve: Kiss Mária) 
(149 igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett.) 
 
5/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra: 
Földes Csilla Pálma (lakcíme: 1139 Budapest Üteg u. 26, anyja neve: Varga Ilona Mária) 
(149 igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett.) 
 
6/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra: 
Paunoch Péter (lakcíme: 1141 Budapest Gödöllői u. 23, anyja neve: Késmárki Erzsébet) 
(149 igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett.) 
 
7/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2018. évi programtervét. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
8/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja, hogy az Egyesület közhasznú szervezet legyen, és kezdeményezze a 
közhasznú szervezetté minősítését. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
9/2017.(VIII.12.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület – jelen jegyzőkönyvben foglalt határozatoknak, valamint a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően módosított – egységes szerkezetű Alapszabályát. 
(150 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
10/2017.(X.21.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2015. és 2016. évéről szóló beszámolót. 
(35 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
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11/2017.(X.21.) számú Határozat 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
(35 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 


