
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2019. 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. 
 
Javasolt napirend:  

1. Tagsági ügyek, tagfelvétel 
2. Az eddigi idei rendezvények áttekintése 
3. További rendezvények 
4. Felkészülés a közgyűlésre  
5. Egyéb kérdések 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti az Egyesületbe a tárgyévi tagsági díjat eddig befizetett 
jelentkezők névsorát.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

5/2019. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség a jegyzőkönyv mellékletében megnevezett 5 új tagot az Egyesületbe felveszi.  

 

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök előadásában a jelenlévők áttekintik és megtárgyalják az idei évben 
eddig megtartott rendezvényeket. 

3.) Harmadik napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök előadásában a jelenlévők áttekintik és megtárgyalják az idei évre 
tervezett további rendezvényeket.  

6/2019. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség jóváhagyja f. év szeptember 13-ára Pitti Katalin operaénekes meghívását. Megbízza az 

ügyvezető alelnököt a plakát és a meghívó elkészíttetésével. 
 

4.) Negyedik napirendi pont 

Ács Gábor elnök és Ránky Emőke ügyvezető alelnök előadásában a jelenlévők megtárgyalják a 
közgyűléssel és a hozzá kapcsolódó eseményekkel kapcsolatos kérdéseket.  

7/2019. (VII. 13.) számú határozat 
Az elnökség felkéri az elnököt, hogy hívja össze a közgyűlést augusztus 17. napjára, valamint az 

ügyvezető alelnököt a meghívók kiküldésére a közgyűlésre és a kapcsolódó programokra (koszorúzás, 
Rákóczi fák sétaútjának felavatása).  

 
 



 2. oldal

5.) Ötödik napirendi pont 

A Bezerédj strandon lévő szörfházzal kapcsolatos ügyek intézésére az elnökség felkéri az ügyvezető 
alelnököt. 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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Földes Csilla Pálma 
elnökségi tag 

 
 
 

Kardos Gáborné 
elnökségi tag 

 

 
 

Pálinkás Ferenc 
elnökségi tag 

 
 
 

 
 
 

 


