
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2017. december 3. 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. Tagdíjfizetés helyzetének áttekintése.   
2. Döntés a póthatáridő meghosszabbításáról és a következő elnökségi ülésről ebben a 

témában. 
3. Egyéb kérdések 

 
A jelen lévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet. 
 
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja a jelen 
lévőket, hogy a Veszprémi Törvényszék 8.Pk.70.395/1989/30. számú, november 29-én kelt végzésével 
elfogadta az augusztusi és októberi közgyűlésünkön módosított alapszabályunkat, és egyben elrendelte 
az egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A módosítások október 21-étől hatályosak. A 
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.  
A közhasznúsági feltételeknek való megfelelés feltétele annak, hogy a személyi jövedelemadó 1%-
ából részesülhessünk. Az ehhez szükséges bejelentés határideje szeptember vége volt. A bejelentést 
szeptember 15-én megkapta a NAV.  

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a novemberben kiküldött levelekre érkezett válaszok és 
befizetések helyzetét. Folyamatosan érkeznek a befizetések, amelyek feldolgozása rendben halad.  
Ugyancsak folyamatosan érkeznek válaszok, amiben rokonok értesítenek minket, hogy az egyesületi 
tag, akinek írtunk elhunyt. Más levelekben hajlott koruk miatt lemond az egyesületi tagságról egy-egy 
tagtársunk. 
Nem lenne helyes most határozatot hozni tagok nem fizetés miatti kizárásáról. Jó lenne elkerülni azt a 
helyzetet, hogy ilyen levelekkel bántjuk meg a régen meghalt tagtársunk hozzátartozóit. 
A kézbesíthetetlenül visszaérkező levelek miatt érdemes lenne további érőfeszítéseket tenni ezen 
tagtársaink címének kiderítésére. 
A jelen lévők a kérdések megvitatása után, egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

10/2017. (XII. 3.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy folytassa a beérkező levelek és befizetések 

feldolgozását, valamint a tagtársak címének felkutatását.  

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök javaslatot tesz a befizetési határidő meghosszabbítására. 



 2. oldal

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

11/2017. (XII. 3.) számú határozat 
Az elnökség a tagdíjfizetési késedelembe esett tagoknak adott póthatáridőt meghosszabbítja. Az új 

határidő 2017. december 31. Ezt követően újabb elnökségi ülésen fogja megtárgyalni a helyzetet, és a 
szükséges határozatokat meghozni. 

 

3.) Harmadik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja a jelen lévőket, hogy önálló lábtenisz egyesület 
létrehozásának terve merült fel.  
Szintén tájékoztatást adott a tervezett II. Rákóczi Ferenc szoborral kapcsolatban. Még további 
megbeszélés szükséges a művész özvegyével. 
További feladat a közhasznúsággal kapcsolatos könyvelési és egyéb feladatok áttekintése. 
A kérdőívek kiértékelését januárra tervezzük.  
 
 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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