
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2019. február 23. napi elnökségi 
ülésén, amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Kodolányi Ház. 
 
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. 
 
Javasolt napirend:  

1. Az éves program és a rendezvényterv megbeszélése 
2. Az önkormányzati támogatási kérelem megbeszélése 
3. Döntés a Honvéd Üdülőben rendezett kolbász- és hurkatöltő versenyen való részvételről 
4. Tagsági ügyek 
5. A pénzügyi beszámoló megtárgyalása 
6. Közgyűlés összehívása  
7. Padok beszerzése 
8. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

A jelenlévők megbeszélik a 2019. évi programot, ill. a rendezvénytervet az elkészített tervezet alapján, 
és jóváhagyják. Időközben a Kodolányi-emlékest időpontja is tisztázódott, amely várhatóan 2019. 
július 13. szombat lesz. További egyeztetés várható 2019. február 27-én az önkormányzatnál, az 
esetleges változásokat átvezetjük majd.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

1/2019. (II. 23.) számú határozat 
Az elnökség a 2019. évi rendezvénytervet a melléklet szerint elfogadja. Megbízza az ügyvezető 

alelnököt, hogy a rendezvénytervet tegye közzé az egyesület weblapján, majd a szükségessé váló 
pontosításokat és változtatásokat folyamatosan vezesse át, valamint az egyes rendezvényekről a 

szokásos csatornákon (honlap, Facebook-oldal, e-mail, plakátok) adjon tájékoztatást.  
 

2.) Második napirendi pont 

A jelenlévők megtárgyalják az idei önkormányzati támogatási kérelmet. 
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

2/2019. (II. 23.) számú határozat 
Az elnökség a bemutatott tervezetnek megfelelően a támogatási kérelmet 1.880.000 forint összegben 

elfogadja. 
 Megbízza az ügyvezető alelnököt, hogy a támogatási kérelmet juttassa el az Önkormányzatnak, és 

tegye közzé az egyesület honlapján.  
 

3.) Harmadik napirendi pont 

Meghívás alapján az egyesület csapattal vesz részt a Honvéd Üdülőben márciusban megrendezésre 
kerülő kolbász- és hurkatöltő versenyen.  



 2. oldal

3/2019. (II. 23.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a Honvéd Üdülőben márciusban megrendezésre kerülő kolbász- és hurkatöltő 

versenyre szóló meghívót. 
 Megbízza az ügyvezető alelnököt a csapat megszervezésével és a jelentkezéssel, valamint 20 darab 

egyesületi emblémával ellátott sapka beszerzésével az egységes megjelenés érdekében.  
 

4.) Negyedik napirendi pont 

A megelőző elnökségi ülés óta 2 jelentkező szeretne belépni egyesületünkbe, azonban mivel a tagdíjat 
nem fizették be, beléptetésüket nem tudtuk elvégezni. A megelőző időszak óta egy tagunk jelezte 
kilépési szándékát. Az elnökség tudomásul veszi a kilépést.  
 

5.) Ötödik napirendi pont 

Az elnökség röviden értékeli a 2018-as pénzügyi beszámolót, amely szerint az évet 273 ezer forint 
eredménnyel zárta az egyesület. A beszámoló elfogadásáról majd a közgyűlés dönt.  
 

6.) Hatodik napirendi pont 

A pénzügyi beszámoló megtárgyalására és elfogadására 2019. május 4. napjára közgyűlés 
összehívását határozza el az elnökség.  
 

4/2019. (II. 23.) számú határozat 
A pénzügyi beszámoló megtárgyalására és elfogadására 2019. május 4. napjára közgyűlést kell 

összehívni. 
Az elnökség megbízza az ügyvezető alelnököt az ezzel kapcsolatos feladatokkal, a megfelelő határidők 

betartásával.  
 

7.) Hetedik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök tájékoztatja az elnökséget az öt újabb pad beszerzéséről. Az 5 pad és 
4 hulladékgyűjtő szállítása 2019. áprilisában várható. Rozs Péter alpolgármester úrral egyeztettünk, 
hogy mind az 5 padot és 4 hulladékgyűjtőt a korábban megkötött Támogatási szerződés formájában 
átadjuk az Önkormányzatnak kihelyezésre. Az elnökségi ülés időpontjában az 5 padból 3-ra akadt 
jelentkező. Az elnökség tudomásul veszi a tájékoztatást.  
 
 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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