
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2018. november 2. 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. Javaslatok az adó 1%-ából kapott összeg felhasználására 
2. Tagsági ügyek (tagfelvétel, tagdíjfizetés áttekintése) 
3. Javaslatok a decemberben várható működési pályázaton való indulásra 
4. Padok beszerzése 

5. Egyesületi tájékoztató táblák beszerzése 
6. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

A jelenlévők megvitatnak több szempontot és lehetőséget az adó 1%-ából kapott összeg felhasználására. 
Egyetértés alakul ki abban, hogy valamelyik sokakat érdeklő nyári program finanszírozására kell 
felhasználni. Határozatot egy későbbi elnökségi ülésen hoznak majd.  

2.) Második 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.  

18/2018. (XI. 2.) számú határozat 
Az elnökség a tagdíjfizetés jelentős elmaradása miatt húsz tagot kizár az Egyesületből. 

 Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az érintetteket az Alapszabály rendelkezési szerint értesítse 
azzal, hogy későbbi tagfelvételüknek nincs akadálya.  

 
Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesület aktív tevékenysége miatt 
örvendetesen sokan érdeklődnek az egyesület iránt, és ismerteti a legutóbbi elnökségi ülés óta belépési 
szándékukat bejelentő és a tárgyévi tagdíjat befizető tagok névsorát.  

19/2018. (XI. 2.) számú határozat 
Az elnökség felveszi az egyesület tagjai sorába a legutóbbi elnökségi ülés óta jelentkezett ötvenegy új 

tagot.  Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy az érintetteket vegye fel a tagok listájára.   

3.) Harmadik napirendi pont 

A jelenlévők megvitatják a korábbi működési pályázatok tapasztalatait, és egyhangú szavazással 
meghozzák a következő határozatot.  

20/2018. (XI. 2.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy készítse elő a számítógép és a szükséges 

szoftverek beszerzésére vonatkozó pályázati anyagot.   



 2. oldal

4.) Negyedik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja az elnökséget öt újabb pad beszerzése iránti igényről. A 
jelenlévők megvitatják a témát, és egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

21/2018. (XI. 2.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy készítse elő a padok jövő évi beszerzését.  

  

 5.) Ötödik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök javaslatot tesz további egyesületi tájékoztató táblák beszerzésére a 
Gáspártelepen való elhelyezésre az ottani tagok és más érdeklődők tájékoztatásának javítására.  
A jelenlévők megvitatják a témát, egyetértenek abban, hogy a táblák szükségesek, és majdani helyüket 
a gáspártelepi tagok véleménye alapján kell eldönteni, majd egyhangú szavazással meghozzák a 
következő határozatot. 

22/2018. (XI. 2.) számú határozat 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy készíttessen el további öt tájékoztató táblát az 

eddigiek mintájára.  

6.) Hatodik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök javaslatára a jelenlévők megvitatják egy egyesületi disznóvágás 
megszervezését. Erről most határozatot nem hoznak. 
A jelenlévők megvitatják egy batyus szilveszteri buli megszervezésének lehetőségét. Erről most 
határozatot nem hoznak. 
A jövő évi programokkal kapcsolatban több javaslat is elhangzik (a Kaláka Együttes meghívása, 
halfesztivál, kertészeti szakember meghívása, a Hóvirág utca végén lévő kilátóhely rendezése, fiatal 
családok igényeinek felmérése, akarattyai kötődésű híres emberekről való megemlékezés). Ezekről most 
határozatot nem hoznak. 
 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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