
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2017. november 10. 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. Tagfelvétel, az augusztusi közgyűlés óta jelentkezett tagok felvételéről döntés 
2. Tagoknak kiküldendő kérdőív (programok, kommunikáció, kérdések, javaslatok) 
3. Tagdíjfizetés helyzetének áttekintése, teendők meghatározása 
4. Egyéb kérdések 

 
A jelen lévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet. 

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti az augusztusi közgyűlés óta a belépési nyilatkozatot aláírt 
személyek névsorát: 

• Gavallérné Tóth Márta 
• Mráz Dániel 
• Réz Bálint 
• Subai Józsefné 
• Szilágyi Margit 

A jelentkezők a tárgyévi tagdíjat megfizették. 
A jelen lévők vita nélkül, egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

5/2017. (XI. 10.) számú határozat 
Az elnökség az egyesület tagjai sorába felveszi Gavallérné Tóth Mártát, Mráz Dánielt, Réz Bálintot, 

Subai Józsefnét és Szilágyi Margitot. 

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök előterjesztésében a jelen lévők megvitatják a tagoknak kiküldendő 
kérdőívet. A kérdőív célja a tagok véleményének megismerése a 2017-es programokról, javaslatok 
kérése 2018-ra, közreműködők keresése a programok megszervezésére és lebonyolítására, lehetőség 
biztosítása kérdések feltevésére, a kommunikációval kapcsolatos javaslatokra, elektronikus levelezései 
címek bekérése.  
A jelen lévők megvitatják a tervezett kérdőívet, javaslatokat tesznek kiegészítésre és módosításra, 
majd egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot. 
 

6/2017. (XI. 10.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a kérdőívet az elfogadott módosításokkal 

véglegesítse, majd gondoskodjon a tagságnak való kiküldéséről – azoknak a tagoknak elektronikus 
levélben, akik megadták az elektronikus címüket, a többieknek postai levélben. 

 



 2. oldal

3.) Harmadik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja az elnökséget a tagdíjfizetés jelenlegi helyzetéről. A 
jelen lévők megvitatják a tennivalókat, majd egyhangú szavazással meghozzák a következő 
határozatokat: 
 

7/2017. (XI. 10.) számú határozat 
Azokat a tagokat, akik csak a 2017-es tagdíjjal vannak elmaradva, emlékeztetni kell az elmaradásukra, 

megkérve őket a mielőbbi befizetésre. 
 

8/2017. (XI. 10.) számú Határozat 
Azokat a tagokat, akik a 2016-os tagdíjjal is el vannak maradva, fel kell hívni az összes elmaradt tagdíj 
15 napon belüli befizetésére. Fel kell hívni a tag figyelmét az alapszabály rendelkezésére, mely szerint 

6 havi késedelem és eredménytelen felszólítás után az elnökség az érintett tagot kizárhatja az 
Egyesületből. A kizárásról döntő elnökségi ülés – szükség esetén –  december 3-án lesz. 

 
 

9/2017. (XI. 10.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a 6., 7. és 8. számú határozatok alapján a 

leveleket az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően küldje ki. 
 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
 

 
Ács Gábor 

elnök 

 
Thury Attila 

alelnök 
 
 

Ránky Emőke 
ügyvezető alelnök 
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elnökségi tag 

 
 
 

Kardos Gáborné 
elnökségi tag 

 

 
 

________________________ 
elnökségi tag 

 
 
 

Pálinkás Ferenc 
elnökségi tag 

 

 
 
 

 


