
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2018. január 26. napi elnökségi 
ülésén, amelynek helyszíne az egyesület székhelye. 
 
Az ülésen a jelen jegyzőkönyvet aláíró vezető tisztségviselők vesznek részt. Az elnökség 
határozatképes, mert a tagjainak több mint fele megjelent. 
 
Ács Gábor elnök üdvözli a megjelenteket, majd javaslatot tesz a napirendre. 
 
Napirend: 
 

1. A 2017-es programokról és 2018-as programjavaslatokról kiküldött kérdőívre érkezett 
válaszok áttekintése, kiértékelése 

2. A 2018-as évre tervezett programok első tárgyalása 
3. Tagdíjfizetés helyzetének áttekintése  

Szükség esetén döntés nemfizető tagok kizárásáról 
4. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a tagoknak kiküldött kérdőívre beérkezett válaszok 
összesítését.  
A jelenlévők tanulmányozzák és megvitatják a tagok válaszait, javaslatait, majd egyhangú szavazással 
meghozzák a következő határozatot.  
 

1/2018. (I. 26.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a válaszok elemzésének eredményét az Egyesület 

honlapján keresztül ismertesse a tagsággal, valamint tájékoztassa Balatonakarattya Község 
önkormányzatát is.  

 

2.) Második napirendi pont 

A jelenlévők megbeszélik a 2018-as évre tervezett programokat, majd egyhangú szavazással 
meghozzák a következő határozatot. 
 

2/2018. (I. 26.) számú határozat 
Az elnökség elhatározza, hogy 2018-ban is megrendezi az Egyesület a következő típusú eseményeket: 
a sport területén: magasparti futás, függetlenség napi úszás, szombati torna; kulturális területen: híres 

ember meghívása, filmvetítés. A rendezvények időpontjáról később dönt az elnökség. 
2018-ban is a szokásos időpontban rendezzük meg az éves rendes közgyűlést, ami a jubileumra való 

tekintettel ünnepi lesz.  
A jubileum alkalmából II. Rákóczi Ferenc fejedelem bronz mellszobrának felállítására közadakozást 
indítunk. Az ezzel kapcsolatos felhívást az Akarattyai Naplóban és más fórumokon közzé tesszük. 

Ezzel az ügyvezető alelnököt bízza meg az elnökség. 
Az elnökség minden tagja aktívan dolgozik a gyűjtés sikeréért.  

 



 2. oldal

3.) Harmadik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a novemberben kiküldött levelekre érkezett válaszok és a 
befizetések helyzetét.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

3/2018. (I. 26.) számú határozat 
Az elnökség a tagdíjfizetés jelentős elmaradása miatt az alább felsorolt tagokat kizárja az Egyesületből. 

Báder Gyuláné, Ballai János, Bárdos Miklósné, Bitskei Ildikó, Csaba Tamás, Csernátony Zoltán, 
Csizmazia Ákos, Dr. Fazekas Attila, Fazekas László, Fehér István, Dr. Fekete Béla, Györgyi Ferenc, 

Hackermüller Károly, Dr. Kaldau Ferenc, Kálmán Imre Sándor, Karip Lászlóné, Kiss Istvánné, Kohári 
Mátyásné, Kovács István, Kőfalvi Ottó, Majtényi Edit, Majtényi Éva, Nyilas Attila, Nyilas Bulcsú, 
Porosz Géza, Dr. Rákóczi Istvánné, Rumi János László, Schwoy Béláné, Stubnyán Margit, Szabó 

Imre, Szűcs Tamás, Takács Béláné, Tas Máté, Tatár Péter, Újváry Ferencné, Unóm Tibor, Virág Mária 
- Rajncsák Péter, Özv. Vörösmarty Lászlóné, Zahner Sándor, Zatykó Mária, Dr. Zombori Gábor, 

Zombori-Vig Zsófia 
Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az érintetteket az Alapszabály rendelkezési szerint értesítse 

azzal, hogy későbbi tagfelvételüknek nincs akadálya.  
 

4.) Negyedik napirendi pont 

Az elnökség tárgyal a 2017-ben adományozott padokkal kapcsolatos kommunikációról, az 
adományozók elismeréséről. Erről később születik határozat.  
Az SZJA 1%-ának felajánlásával kapcsolatos lehetőségek megvitatása után a jelenlévők egyhangú 
szavazással meghozzák a következő határozatot. 
 

4/2018. (I. 26.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az Akarattyai Naplóban, honlapunkon és egyéb 

fórumokon tegye közzé az SZJA 1%-ának felajánlásával kapcsolatos felhívásunkat.  
 
 
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 

 

 
 

___________Kardos Gáborné_____________ 
elnökségi tag 

 
 
 

____________Pálinkás Ferenc____________ 
elnökségi tag 

 

 
 

________________________ 
elnökségi tag 

 
 
 

________________________ 
elnökségi tag 

 
 
 


