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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.) 
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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. 
(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.) 
 
A Balatonakarattyán 2018. január 26-án tartott elnökségi ülés az alábbi határozatokat fogadta el: 
 
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.  
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
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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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
A Balatonakarattyán 2018. március 23-án tartott elnökségi ülés az alábbi határozatokat fogadta el: 
 
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. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
7/2018. (III. 23.) számú határozat 
Az elnökség felhatalmazza az elnököt és az ügyvezető alelnököt a szerződés véglegesítésére és 
aláírására Dr. Berek Lajos szobrásszal. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 
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.  
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
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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. 
(4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett.) 
 


