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A Balatonakarattyán 2017. szeptember 28-én tartott elnökségi ülés az alábbi határozatokat fogadta 
el: 
 
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. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
2/2017.(IX. 28.) számú határozat 
Az elnökség a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a módosított alapszabályt.  
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
4/2017.(IX. 28.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a meghívókat az alapszabály rendelkezéseinek 
megfelelően küldje ki és tegye közzé. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
 
A Balatonakarattyán 2017. november 10-én tartott elnökségi ülés az alábbi határozatokat fogadta 
el: 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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 
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kizárhatja az Egyesületből. A kizárásról döntő elnökségi ülés – szükség esetén –  december 3-án 
lesz. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
A Balatonakarattyán 2017. december 3-án tartott elnökségi ülés az alábbi határozatokat fogadta 
el: 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 


