
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2018. március 23. 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 2018. évi önkormányzati támogatási kérelem összeállítása 
2. A Rákóczi-szoborral kapcsolatos teendők megbeszélése 
3. A 2017-es pénzügyi mérleg elfogadásával kapcsolatos teendők 
4. Tagfelvétel 
5. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a programtervnek megfelelően elkészített tervezetet az 
önkormányzati támogatási kérelemre.  
A jelenlévők tanulmányozzák és megvitatják a tervezetet, kiegészítik és véglegesítik azt, majd egyhangú 
szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

5/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a 2018. évi önkormányzati támogatási kérelem véglegesített változatát. 
Megbízza az elnököt, hogy a kérelmet nyújtsa be Balatonakarattya Község önkormányzatának.  

Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a kérelmet hozza nyilvánosságra az egyesület honlapján. 
 

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a közadakozás jelenlegi állását. A jelenlévők megtárgyalják 
a tervezett Rákóczi-szoborral kapcsolatos tennivalókat. Megvitatják a szobrásszal tervezett szerződést, 
majd egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatokat. 
 

6/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség köszönetét és háláját fejezi ki mindenkinek, aki adományával hozzájárul ahhoz, hogy 

méltó emléket állítsunk településünkön II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek az Egyesület 90 éves 
jubileuma alkalmából. 

 
 

7/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség felhatalmazza az elnököt és az ügyvezető alelnököt a szerződés véglegesítésére és 

aláírására Dr. Berek Lajos szobrásszal.  
 



 2. oldal

3.) Harmadik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a 2017. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet 
tervezetét.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  
 

8/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy az alapszabály rendelkezései alapján hívja össze a beszámoló 

elfogadására szolgáló közgyűlést a május 1-jei hosszú hétvégére.  
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a beszámolót hozza nyilvánosságra az 

alapszabály rendelkezéseinek megfelelően. 
 

4.) Negyedik napirendi pont 

A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatokat. 
 

9/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség visszavonja Tas Máté tagtárs kizárását kimondó 2018. január 26-ai határozatát, mert Tas 

Máté megfizette elmaradt tagdíját.  
 

10/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség felveszi az egyesület tagjai sorába az alábbi új tagokat:  

Kertész Gabriella, Kollár László, Ondrasekné Mészáros Mária, Vajdovichné dr. Visy Erzsébet. 
  

 

5.) Ötödik napirendi pont 

A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 
K.m.f. 
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