
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2018. július 13. 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. augusztus 11-ei ünnepi közgyűlés napirendjének összeállítása 

2. A Rákóczi-szobor avatásával kapcsolatos teendők, a műsor megbeszélése 

3. A közgyűlésre és a szoboravatásra VIP-meghívó összeállítása 

4. Tagfelvétel 

5. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök előterjeszti javaslatát az augusztusi közgyűlés napirendjére.  
A jelenlévők tanulmányozzák és megvitatják a tervezetet, kiegészítik és véglegesítik azt, majd egyhangú 
szavazással meghozzák a következő határozatokat.  

11/2018. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség a következő tervezetet határozza el az ünnepi közgyűlés napirendjére: 

1. Azon elnökségi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztása, akiknek lejár a 3 éves megbízatása. 
2. Rövid beszámoló az eddigi 2018. évi tevékenységekről. 

3. Megemlékezés az elmúlt 90 év egyesületi tevékenységről.  
4. A közgyűlés lezárása és átvonulás a leleplezendő szoborhoz. 

 
12/2018. (VII. 13.) számú határozat 

Az elnökség megbízza az elnököt, hogy az alapszabály rendelkezései alapján hívja össze a közgyűlést 
augusztus 11-ére. 

 

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti a közadakozás jelenlegi állását, valamint a szobor 
elhelyezésével és felavatásával kapcsolatos előkészületeket. A jelenlévők megtárgyalják a tervezett 
Rákóczi-szoborral kapcsolatos tennivalókat, majd egyhangú szavazással meghozzák a következő 
határozatot. 

13/2018. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség ismételten 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.  

Az adományozókat külön, személyesen meghívja a szobor felavatására. A meghívók elküldésével 
megbízza az ügyvezető alelnököt. 

 



 2. oldal

Ács Gábor elnök ismerteti az ünnepi műsor tervezetét. A jelenlévők megvitatják a tervezetet, majd 
egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot. 

14/2018. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség az augusztus 11-ei ünnepi műsor tervezetét elfogadja.  

3.) Harmadik napirendi pont 

A jelenlévők megvitatják a közgyűlésre és a szoboravatásra személyesen meghívandók listáját és a 
meghívók szövegét.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

15/2018. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a közgyűlésre és a szoboravatásra a meghívókat 

készíttesse el, és gondoskodjon a kézbesítésükről. 

4.) Negyedik napirendi pont 

A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot. 
16/2018. (VII. 13.) számú határozat 

Az elnökség felveszi az egyesület tagjai sorába az alábbi új tagokat:  
Faggyas Márta (Márta Washington), Homor Andrea, Kertész Ferenc, Ligeti Gabriella, Nagy Józsefné, 
Ránky-Szabó Lili, Szabó Endre, dr. Salfay Gábor, Pintér Erzsébet, Schumicky György, dr. Szerdahelyi 

Miklós, Tóth János Ferenc, Vadász Tamás, Vári Éva 
 

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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