
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2020. augusztus 15. napi 17 órai közgyűlésén, 
amelynek helyszíne: Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad. 
 
A közgyűlésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Ács Gábor elnök üdvözli a megjelenteket és javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek 
megválasztására. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazása alapján megválasztja az alábbiakat: 
 
Jegyzőkönyvvezető: Thury Attiláné 
2 fő jegyzőkönyvhitelesítő: Baumann Irén és dr. Endrődi Éva 
A közgyűlés levezető elnöke: Bánki Attila 
2 fő szavazatszámláló: Ránky Péter és Megyeri Gábor 
 
A közgyűlés levezető elnöke megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az határozatképes, tekintettel 
arra, hogy jelen közgyűlés a 2020. augusztus 15. napjára 16:30 órára meghirdetett közgyűlést követő 
megismételt közgyűlés, amely a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen akadálya, ahhoz a tagok hozzájárulnak. Ezt 
követően a tagok egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendi pontjait. 
 
Napirend: 
 

1. 2019. évi beszámoló elfogadásának közgyűlés általi megerősítése, összefoglaló alapján. 
2. Alapszabály módosítás az elnökség átalakításáról, és az elnökségi tagok, valamint a 

felügyelő bizottság tagjainak megválasztása 
3. Rövid beszámoló a 2020. év eddigi és elkövetkező tevékenységeiről. 
4. A közgyűlés lezárása és átvonulás a felavatandó Trianon Emlékkőhöz. 

 
 
1.) Első napirendi pont 
 
Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Elnökség a Kormány 102/2020. (IV. 10.) 
Korm. rendeletének 5.§ (1) bekezdése alapján – a tagság előzetes értesítése után – május hónapban 
határozatot hozott a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról. 
Ennek a beszámolónak az utólagos megerősítését kéri most az Elnökség a közgyűléstől. 
 
Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki ismerteti a javaslatot. 
 
Bár 2020 áprilisában interneten, ill. levelezés formájában részletesen ismertettük a 2019. évre vonatkozó 
beszámolót, azt időben benyújtottuk a hatóságoknak, ezen kívül – a szabályoknak megfelelően – 
megtekinthető honlapunkon is, engedjék meg, hogy egy rövid összefoglalást adjak az elmúlt év adatairól 
és az elvégzett tevékenységről. Először nézzük a számokat: 
Összes bevétel: 2959 millió, ebből: önkormányzati támogatás 1,180 millió, tagdíj 414 ezer  (58 ezerrel 
kevesebb, mint egy éve, holott a taglétszám nem változott), szja 1%-ából  200 ezer. Eredményünk 841 
ezer forintot tett ki. 
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Mivel közhasznú szervezet vagyunk, bevételünk 72 százalékát fordítottuk közhasznú tevékenységre, 
amely összegében 2,118 millió forintot tesz ki, és a közhasznú tevékenységgel majd 8000 embert értünk 
el.  
Örömmel informálom a jelenlévőket, hogy sikeres pályázatot nyertünk a NEA – KK – 19 – 0111 számon 
egy számítógép beszerzésére, közel 200000 Ft értékben. A számítógépet beszereztük, a kapott 
támogatással időben elszámoltunk.  
Ezennel szeretnénk megkérni az önkormányzat jelen lévő képviselőjét, hogy tolmácsolja köszönetünket 
a 2019.  évben elnyert 1.180 millió Ft támogatásért az önkormányzati képviselő-testületnek.  
Most pedig a 2019.évi rendezvényeink: 

• Krúdyval a Vörös Postakocsin című fergeteges előadással indítottuk az évet februárban. 
Praznovszky Mihály remekelt, a tőle megszokott humorral tolmácsolta Krúdy műveinek sorát, 
beszélt életútjáról. Erre az alkalomra szerencsére megkaptuk a Kodolányi házat, amelyet 
annyira megtöltöttek az érdeklődők, hogy néhányuknak még állni is kellett.  

• Márciusban hurkatöltő versenyen vettük részt a Honvéd Üdülőben, amelyre a korábban 
megkötött együttműködési szerződés keretében nyílt módunk. Az eseményt meghirdettük 
honlapunkon és budapesti, veszprémi tagtársaink is dagasztották a tölteléket. 

• Áprilisban TeSzedd! akciót szervezett Farkas Sándor tagtársunk, ahol rekord számú 
résztvevővel gyűjtöttük a szemet.  

• Támogattuk a húsvéti csokitojás-kereső családos rendezvényt, amelyet az Evans család 
szervezett a Rákóczi parkban, és nagyon sikeres volt. 

• Júniusban padátadási ünnepet tartottunk a Magasparton a kilátó melletti 2 pad és a Szent László 
téri második pad felavatásával. A mai napig 30 padot helyeztünk ki a faluban. A padok 
közadakozásból kerültek ki, a kihelyezés összértéke meghaladta azt a támogatási értéket, 
amelyet egyesületünk eddig összesen kapott az önkormányzattól.  

• Szintén júniusban hagyománykeltési célzattal rendeztük meg nyárköszöntő rendezvényünket 
Szent Iván napja előtt, amelyben Kalap Jakab bábkoncerttel szórakoztatta a gyereket, szalonnát 
sütöttünk, majd a sötétedéssel megérkeztek a tűzzsonglőrök is.  

• Dr. Megyeri Gábor fafaragó tagtársunk kiállítását nyitottuk meg a Szépkilátásban.  
• Ezt augusztus 19-én az Thury Alexa üvegmunkáiból készült kiállítási anyag követte 
• Kodolányi János hosszú éveket töltött Akarattyán. Születésének 120. halálának, 50. 

évfordulóján mély, őszinte megemlékezést tartottunk, Praznovszky Mihály segítségével, aki 
lebilincselő előadással idézte meg az írót.  

• Ugyancsak Kodolányira emlékeztünk az általános iskolások részére rendezett prózamondó 
versennyel, amelyre a környék általános iskolásai voltak hivatalosak. Köszönet a felkészítő 
tanároknak a színvonalas felolvasásokért! A nyerteseket könyvutalványokkal díjaztuk.  

• Nagy sikerrel tartottuk meg idén is a már hagyománynak mondható futó-és úszóversenyeinket, 
valamint a vízi röplabdát. A résztvevők összes létszáma meghaladta a 200 főt.  

• Szombatonként reggeli tornáról gondoskodunk az azt kedvelőknek.  
• Szeptember 14-én, ismét csak a Szépkilátásban Pitti Katalin operaénekes művésznő tartott 

emlékezetes estet, tartalmas dalokkal tűzdelt közvetlen előadásával, bájosan előadott szép 
programjában. Nagy sikert aratott, olyannyira, hogy az eredetileg elképzelt időt sok ráadással 
toldotta meg. 

• Tökfaragást támogatunk október végén, sok résztvevővel Ezt a családi programot Evans Ildikó 
szervezte meg. 

• Egy ádventi megemlékezést tartottunk, ahogyan azt évek óta tesszük. 
A beszámolót a felügyelő bizottság áttekintette, az abban foglaltakat rendben lévőnek találta. 
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Kérjük Önöket, hogy a hatályos szabályoknak megfelelően a beszámolót fogadják el.  
 
Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e hozzászólások, kérdések. 
 
Ezt követően a közgyűlés megvitatja a javaslatot. 
 
Határozati javaslat: A közgyűlés megerősíti az Egyesület 2019-es beszámolójának elfogadását. 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 54 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2020.(VIII.15.) számú határozat 
A közgyűlés megerősíti az Egyesület 2019-es beszámolójának elfogadását. 

 
2.) Második napirendi pont 
 
Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Elnökség javasolja az elnökségi tagok 
számának 5 főre való csökkentését.  
 
Levezető elnök átadja a szót Ács Gábornak, az Egyesület leköszönő elnökének, aki röviden 
összefoglalja gondolatait az elmúlt három év egyesületi munkájáról.  
 
Először is engedjék meg, hogy megköszönjem az Önöknek a bizalmat. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a Fürdőtelep Egyesület érdekében tevékenykedhettem az elmúlt három évben. 
 
A magam részéről úgy ítélem meg, hogy az elmúlt évek során a Fürdőtelep Egyesület nagyon hatékony 
munkát végzett. Nemcsak a sport- és kulturális rendezvények tervezése és lebonyolítása tekintetében, 
hanem olyan maradandó alkotások létrehozásában – közadakozásból és önkormányzati támogatásokból 
–, amelyek hosszú évtizedekig emlékezetesek maradnak a településen lakók és nyaralóvendégek 
számára. Mindezek nem jöhettek volna létre az Önök támogatása nélkül. 
Úgy gondolom, az Elnökség minden tagja nagy odaadással, tele ötletekkel és tenni akarással hatékonyan 
tették dolgukat a közösség érdekében. Szeretném megköszönni a lelkiismeretesen végzett munkájukat. 
Öröm volt számomra, hogy egy 300 fős egyesület elnöke lehettem az elmúlt 3 évben, mert egy olyan 
közösséget szolgálhattam, amelyben a tagok többsége nem egy egész évet, hanem csak néhány hónapot 
és hétvégét tölt el Akarattyán, és az nem mindegy, hogy milyen minőségben telik. 
Ugyanakkor nemcsak öröm, hanem megtiszteltetés is volt, mert egy 100 éves múltra visszatekintő 
Egyesületről van szó. 
Remélem, nem okoztam senkinek csalódást, még egyszer köszönöm az aktív tagtársak tevékenységét és 
részvételét a rendezvényeinken, és köszönöm az elnökségi tagok segítségét és támogatását abban, hogy 
sikereket érhettünk el. 
A következő elnökség munkájához kívánok sok sikert, erőt, egészséget! 
 
Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki ismerteti a javaslatot. 
 
Miért van szükség az elnökség szervezetének átalakítására? Ács Gábor elnökünk megbízatása lejárt. 3 
évig látta el az elnöki tevékenységet, szorgalmasan és hatékonyan. Időközben Budapesten végzendő 
munkát vállalt, így elfoglaltsága nem teszi lehetővé a további kötelezettség vállalást Egyesületünkben. 
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Szeretnénk megköszönni az eddig elvégzett munkát és tudjuk, hogy – amennyiben szükséges – továbbra 
is számíthatunk rá. 
Ugyan ezt mondhatjuk el Földes Csilláról is, aki szintén 3 évig segítette munkánkat. Nem csak ő 
dolgozott szívesen és vidáman, de családját is bevonta ebbe a tevékenységbe. Tudjuk, hogy ezután is 
számíthatunk rá. Egy csokor virággal és egy palack itallal szeretnénk tehát megköszönni eddigi és 
reményeink szerint ez utáni munkájukat. 
Úgy gondoljuk, hogy az elnökség átalakításával hatékonyabb megoldásra találtunk.  
 
Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e hozzászólások, kérdések. 
 
Ezt követően a közgyűlés megvitatja a javaslatot. 
 
Határozati javaslat: Az Egyesület Elnökségének létszáma 5 fő. 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 54 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2020.(VIII.15.) számú határozat 
Az Egyesület Elnökségének létszáma 5 fő. 

 
Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy – megválasztásuk határozott idejének 
leteltére tekintettel – az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak, valamint felügyelőbizottsági 
tagjainak megbízatása megszűnt.  
 
Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozóan eddig a következő jelölések érkeztek: 

• Thury Attilát elnöknek jelölték 
• Ránky Emőkét ügyvezető alelnöknek jelölték 
• Kardos Gábornét, Pálinkás Ferencet, Paunoch Pétert elnökségi tagoknak jelölték 
• Bánki Attilát, Baumann Irént és dr. Ming Andrást felügyelőbizottsági tagoknak jelölték. 

 
Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki ismerteti a jelöléseket.  
 
A megüresedett elnöki pozícióba Thury Attila eddigi alelnökünket jelöljük, az alelnöki posztot 
megszüntetjük. Ügyvezető alelnöknek változatlanul engem Ránky Emőkét jelöljük, míg az elnökségi 
tagok változatlanul Kardos Gáborné, Pálinkás Ferenc és Paunoch Péter maradnak. Nem változik a 
felügyelő bizottság összetétele sem: Baumann Irén, Dr. Ming András, Bánki Attila személyében. 
Thury Attila az elmúlt héten komoly műtéten esett át, már felépülőben van, azonban sajnos ma nem tud 
személyesen itt lenni körünkben. Thury Attila tősgyökeres akarattyai. Gyermekéveit, később a nyári 
szüneteket is Akarattyán töltötte. 1979-ben az egyetem elvégezése után családjával itt telepedett le. 
Sikeres mezőgazdasági vállalkozást tulajdonos. Thury Attila már a Kara Koppány által vezetett 
Fürdőtelep Egyesület elnökségének is tagja volt. Több mint 15 éve alelnökként tevékenykedik 
Egyesületünkben. Községünkben mindenki ismeri, népszerűségét megfontoltságának, 
segítőkészségének, szavahihetőségének köszönheti. 
 
Levezető megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e további jelőlési javaslatok. További javaslat nem 
érkezik. 
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Ezt követően a közgyűlés megvitatja az Egyesület elnökségi tagjainak kinevezését. 
 
Határozati javaslat: az elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása. 
 
Az első javaslat: Thury Attila megválasztása az Egyesület elnökének 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

3/2020.(VIII.15.) számú határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnöke 3 év határozott időtartamra: 

Thury Attila (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2/A., anyja neve: Tordasi Magdolna Klára) 
 
A második javaslat: Ránky Emőke megválasztása az Egyesület ügyvezető alelnökének 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 54 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2020.(VIII.15.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület ügyvezető alelnöke 3 év határozott időtartamra: 

Ránky Emőke (lakóhelye: 1124 Budapest, Vércse u. 25/A., anyja neve: Olasz Emília) 
 
A harmadik javaslat: Kardos Gábor Andrásné megválasztása az Egyesület elnökségi tagjának 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2020.(VIII.15.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra: 

Kardos Gábor Andrásné (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Csaba u. 11., anyja neve: Sárvári Hedvig) 
 
A negyedik javaslat: Pálinkás Ferenc megválasztása az Egyesület elnökségi tagjának 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2020.(VIII.15.) számú Határozat 

A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra: 
Pálinkás Ferenc (lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Ady Endre u. 5., anyja neve: Rothstock Katalin) 

 
Az ötödik javaslat: Paunoch Péter megválasztása az Egyesület elnökségi tagjának 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
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6/2020.(VIII.15.) számú Határozat 

A közgyűlés döntése szerint az Egyesület elnökségi tagja 3 év határozott időtartamra: 
Paunoch Péter (lakóhelye: 1141 Budapest Gödöllői u. 23, anyja neve: Késmárki Erzsébet) 

 
 
Az hatodik javaslat: dr. Ming András Ferenc megválasztása az Egyesület feleügyelőbizottsági tagjának 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

7/2018.(VIII.11.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra: 

dr. Ming András Ferenc (anyja neve: Mertán Terézia, lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 13. 
fszt. 2.) 

 
A hetedik javaslat: Baumann Irén megválasztása az Egyesület feleügyelőbizottsági tagjának. 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

8/2018.(VIII.11.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra: 

Baumann Irén (anyja neve: Gémes Irén, lakcíme: 1031 Budapest, Palicsi u. 67. 3. em. 13.) 
 
A nyolcadik javaslat: Bánki Attila megválasztása az Egyesület feleügyelőbizottsági tagjának 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd a közgyűlés, nyílt szavazással, 53 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

9/2018.(VIII.11.) számú Határozat 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület felügyelőbizottságának tagja 3 év határozott időtartamra: 

Bánki Attila (anyja neve: Bukovszky Olga, lakcíme: 1034 Budapest, San Marco u. 7.) 
 
3.) Harmadik napirendi pont 
 
Levezető elnök átadja a szót Ránky Emőke ügyvezető alelnöknek, aki beszámol a közgyűlésnek a 2020-
ban eddig megvalósított programokról és az év hátralévő időszakára vonatkozó tervekről, az Egyesület 
munkájáról. 
 
A 2020. év valamennyiink számára különleges év.   
A koronavírus járványának kezdetén 6-8 fős önkéntes segítőből álló lelkes és megbízható csapattal 
segítettünk a rászorulókon. Az önkormányzat kérésre a járvány alatt Akarattyára költözött nagyszámú 
nyaraló gyógyszerrel való ellátásában segítettünk.  
Ez évi legfontosabb programunk a Trianon Emlékkő állítása és nagy örömünkre szolgál, hogy most meg 
tudjuk tartani az eredetileg ez év júliusára tervezett avatást.  
Kellő átgondolás után úgy döntöttünk, hogy a szokásos nyári rendezvények közül csak a magasparti 
tornát szervezzük meg. Ez sikeres, a honlapon láthatnak néhány képet a hétről hétre ott tornázókról. 
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Időközben további igény érkezett a Bezerédj-n szeretnének tornázni az érdeklődők péntek vagy szombat 
kora esti órákban. Jövőre megszervezzük próba jelleggel Amennyiben megfelelő érdeklődés 
mutatkozik, rendszeressé vállhat. 
Két pályázatot is benyújtottunk a Bethlen Gábor Alapítványhoz. Az első a civil szervezetek részére kiírt 
összevont pályázat volt. Erre a pályázatra „Falukönyv” megjelentetésére kértünk támogatást, 2 millió 
forint értékben. A könyv a kezdetektől 2014-ig tartalmazza Akarattya történetét, és mint ilyen 
hiánypótló. Sajnos ebben a pályázatban nem kaptunk lehetőséget, a hibátlanul beadott anyag ellenére. 
A könyv kiadását nem adtuk fel. Jövő évben, más formában kíséreljük meg a szükséges fedezet 
előteremtését. Minden érdeklődőt felkeresünk és előjegyzéseket gyűjtünk a megvalósításra. A 
részleteket az ősz folyamán dolgozzuk ki. 
A második pályázatunk szintén a civilek számára kiírt pályázati lehetőséggel kíván élni. Ebben a 
pályázatban az idén elmaradt úszás, futás versenyeink támogatására kértünk támogatást 2021. évre, 600 
ezer forint értékben. A pályázatot júliusban nyújtottuk be, a befogadás megtörtént. Az elbírálás 
folyamatban van.  
Pályázatot nyújtottunk be a balatonakarattyai Önkormányzathoz is. Összesen 1180 ezer forint értékben, 
amely megegyezik az elmúlt két évben kapott összeggel. 500 ezer forint támogatást kaptunk, amelyet 
különösképpen szeretnénk megköszönni, mivel a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben 
örülünk, hogy ennyi is jutott.  
Szeptemberben két programot tervezünk. Szeptember 12-én Dr. Raffay Ernő Tanár úr tart előadást 
Trianonról, szeptember 26-án pedig Ókovács Szilvesztert üdvözölhetjük. Az előadásokról szórólapot is 
készítettünk, kérjük szolgálják ki magukat. 
Ez év augusztusától Akarattyán tisztelhetjük Medveczky Miklós atyát. Előzetes információk szerint 
szabad lesz komolyzenei programot szervezni a katolikus templomban. Szeretnénk kihasználni ezt a 
lehetőséget, amint érdemleges információval rendelkezünk, a szokásos csatornákon: honlap, Facebook, 
hírrel leszünk.  
Végül egy kellemetlen kötelezettségemnek teszek eleget: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
tagdíjak befizetése minden elképzelést alulmúl. Igaz, ebben a szezonban elmaradtak a rendezvények, és 
a tagoknak nem volt módjuk a személyes befizetésre. Gondolom, sokan kihasználták a mai alkalmat és 
rendezték elmaradásaikat.  
Taglétszámunk, mai nappal 301 fő. 2019-ben 250-en fizetettek tagdíjat, míg idén augusztus 10-ig (tehát 
a mostani befizetések nélkül) csak 63-an!! 
 
4.) Negyedik napirendi pont 
 
Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy vannak-e kérdések. Az alábbi kérdések és válaszok 
hangzanak el: 
 
Sorger Erzsébet: Mi lesz a sorsa a Bezerédj strandnak?  
Ránky Péter válasza: Perben állunk Kenesével. Sajnos nincs beleszólásunk, mert a Földhivatalban még 
Balatonkenese a bejegyzett tulajdonos. 
Dr. Endrődi Éva válasza: Kenese az üzemeltető. Beruházásokat tervez (vizesblokk), Akarattya megadta 
a hozzájárulást, a képviselők látták a terveket. Hétfőn ülnek össze a polgármesterek az egyeztetést 
folytatni. 
Szalai Nándor: A Kisfaludy sétány élhetetlenné vált az ott lévő kávézó miatt. 
Ránky Emőke írásbeli választ ígér. 
 
A kérdések és válaszok után levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy vonuljanak át a felavatandó 
Trianon Emlékkőhöz.  
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A fentieken túl egyéb kérdés nem merült fel, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárja. 
 

K.m.f. 
 

________________________ 
Közgyűlés elnöke 

________________________ 
Jegyzőkönyvvezető 

 
 

________________________ 
Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 
 

________________________ 
Jegyzőkönyvhitelesítő 
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