
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnökségének 2019. november 8. 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. 2019. november második felére időpont egyeztetés az önkormányzattal és a képviselő 

testülettel 

2. Tagsági ügyek (kizárások, felvételek) 

3. Kérdőív akció kiértékelése  

4. Ádvent megbeszélése 

5. 2020 évre tervezett programok előzetes megbeszélése 

6. Egyéb 

 
A jelenlévők vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadják a napirendet.  

1.) Első napirendi pont 

Az elnökség úgy döntött, hogy az önkormányzattal való egyeztetést 2020. január második felére 
halasztja, tekintettel arra, hogy a Szóljon hozzá kérdőívek megjelentek az újságban is, és december 
közepéig várjuk még a hozzászólásokat. Az ügyvezető alelnök feladata egy levél megfogalmazása és 
eljuttatása az önkormányzathoz, amelyben a találkozót kezdeményezi a megtárgyalni szándékozott 
témák rövid ismertetésével. 

2.) Második napirendi pont 

Ránky Emőke ügyvezető alelnök ismerteti az Egyesületbe a tárgyévi tagsági díjat eddig befizetett 
jelentkezők névsorát, valamint a tagdíjfizetésben jelentős elmaradással rendelkező (utoljára 2017-ben 
fizetett) tagok névsorát. Ez utóbbiak az alapszabályrendelkezései szerint szabályosan fel lettek hívva az 
elmaradásuk rendezésére, de nem fizették meg az elmaradt tagdíjukat.  
A jelenlévők egyhangú szavazással meghozzák a következő határozatot.  

8/2019. (XI. 8.) számú határozat 
Az elnökség a jegyzőkönyv mellékletében megnevezett 13 új tagot az Egyesületbe felveszi. 

Az elnökség a jegyzőkönyv mellékletében felsorolt 20 tagot az egyesületből kizárja.  
 

3.) Harmadik napirendi pont 

A papír alapon beérkező kérdőívekkel a Google féle összesítést ki kell egészíteni. Ez az ügyvezető 
feladata, ennek határideje december közepe. Az elnökség még karácsony előtt kialakítja véleményét a 
2020 évi javasolt tervekkel kapcsolatosan.  
 



 2. oldal

4.) Negyedik napirendi pont 

A jelenlévők megtárgyalják az ádventi megemlékezés időpontját és műsortevét.  
9/2019. (XI. 8.) számú határozat 

Az idén az első ádventet rendezi az egyesület.: Az ügyvezető a műsor részleteit Thury Zsuzsival 
egyezteti. Az elhatározott program: Balázs Atya, Nánássy gyerekek zene, Hámori Zsófi szavalat, 

Pálinkás Ferenc próza, Dudás Réka dal. Betlehem: Ács Gábor adja a figurákat. 
 

5.) Ötödik napirendi pont 

A programok megbeszélését az önkormányzati megbeszélésen véglegesítjük. Az erre vonatkozó 
javaslatot az ügyvezető elkészíti, január közepéig. 
 

6.) Hatodik napirendi pont 

- Trianon emlékműre az ügyvezető bekért ajánlatot. Kardos Gáborné megkeresi Nyitrai Jenő 
tagunkat, kérve, hogy ellenőrizze, ill. tegyen javaslatot. 

- Digitális séta: Ránky Emőke felvette a kapcsolatot Hartai Endrével a Turisztikai Egyesülettől. 
Megbeszélte, hogy a 2012.-ben kihelyezett időközben elavult táblaszövegeket lecseréljük. Ács 
Gábor - mivel a turisztikai egyesület tagja felméri a helyzetet. 

- A vízparttal kapcsolatban felmerült, hogy szeretnénk megismerni a Partalja Egyesület és az 
önkormányzat véleményét.  Ezek ismeretében alakítjuk ki saját álláspontunkat. Az egyesület 
részéről a témával Ránky Péter foglalkozik. Határidő. 2019.11.22. 

- Szörfház kérdése: Az egyesületi tulajdonban lévő szörfházzal kapcsolatos feladatokat Ránky 
Péter és Kertész Péter tagjaink intézik. 

- Egyesületünk megkapta a kiadási jogot a "Falukönyv - Akarattyai találka" című kiadványra a 
Karát Alapítványtól. A pályázathoz ügyvezető ajánlatokat szerzett be, amelyek alapján 
pályázatot adunk be a Bethlen Gábor alapítványhoz a megvalósításra. Határidő:2019.11.15. 

- Felmerült a honlap módosításának kérdése. Könnyebben áttekinthető és a saját programjaink 
iránt nagyobb érdeklődésre számot tartó felület kialakítását tervezzük. Ezt a feladatot az 
ügyvezető intézze Kerékfy Pál tagtársunk bevonásával.  

- Megérkezett "A megye 7 csodája" táblánk. Kihelyezését tavasszal tervezzük a Magaspartra, az 
önkormányzattal együttműködve, egy kisebb rendezvény keretében. 

- Felmerült olyan igény, miszerint a strandokra defibrillátort/okat kellene beszerezni. Ezt a 
kérdést az önkormányzatnak kell eldöntenie. Ha kívánják, segítünk - esetleg a januári 
megbeszélésen felvethető a téma. 

 
A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért az elnök az ülést bezárja. 

K.m.f. 
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elnökségi tag 

 
 


