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1., A vezetőség megállapítja, hogy Feketéné Budaházy Edit betegség miatt igazoltan távol, a 

vezetőség határozatképes. 

2., Az egyesület pénzügyi helyzetének tisztázása. A vezetőség megállapítja, hogy az egyesület 

anyagi helyzete stabil, a működéshez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre, a bevételek a 

tervezetnek megfelelően alakulnak. A 2017 év megfelelő eredménnyel zárult, cél a meglévő 

és várható források, pénzügyi stabilitás megőrzése. A gazdasági felelős feladata, hogy 

részletes beszámolót készítsen a 2017 évről, illetve előzetes költségvetést az idei évre. 

3., A bíróság felszólítására az alapszabály működése válik szükségessé, valamint közgyűléssel 

történő jóváhagyása nélkülözhetetlen. A bíróság által meghatározott határidőn belül a 

vezetőség 2018. március 24-re közgyűlést hív össze, amely a jogszabály által előírt tartalmi 

elemeken kívül az alapszabály módosítását is napirendre tűzi. A napirend összeállítása az 

elnök feladata, a meghívók kiküldése a titkár kötelessége. 

4., A térítés nélkül odaítélhető területi jegyek témakörében rögzítésre került, hogy még maradt 

3 db. A korábbi vezetőségi jegyzőkönyv tartalma már felkerült az egyesület honlapjára, 

amelyben felhívást tettünk közzé tagjaink között, hogy milyen indokokkal lehet igényelni. 

Ismételten felhívjuk tagjainkat, jelentkezzenek, amennyiben megítélésük szerint szociálisan 

rászorulónak ítélik magukat, illetve tevékenységükkel vagy hozzájárulásukkal hajlandóak 

segíteni az egyesület hétköznapi életében. (Szakmunka, feleslegessé vált háztartási eszköz, 

bútor, téli tüzelő, stb.) 

5., Az egyesület egyik pihenő házára vételi szándéknyilatkozat érkezett. A vételárat a 

vezetőség a piaci viszonyokat és a felépítmény állapotát tekintve elfogadhatónak tartotta. A 

vételár kiegyenlítésének módját illetően a vezetőség úgy döntött, hogy két lehetőséget vázol 

az ajánlattevőnek. Egyik a vételár hiánytalan kiegyenlítése, illetve az egyesület másik, 

jelenleg használaton kívüli és felújításra, átépítésre szoruló házának teljes körű felújítása, 

közművekkel történő ellátása, kulcsrakész átadása. Felszólítást küldünk, amelyben választ 

kérünk a lehetőségekre, valamint meghatároztuk, hogy amennyiben a felújítást választja, 

készítsen költségvetést a végleges megállapodás elkészítéséhez. 

  



6., A korábbi vezetőségi ülésen megbeszélt és az egyesület honlapján nyilvánossá tett 

felhívásunk kapcsán, amely süllő ivadékok saját hatáskörben történő telepítésére vonatkozott, 

megállapítottuk, hogy: 

• a mai napig 30 tagunk 110 eft. befizetéssel járult hozzá a telepítéshez 

• a RDHSZ üdvözölte kezdeményezésünket, és komoly ígéretet tett, hogy saját 

hatáskörében segíti süllőtelepítési programunkat, egyben figyelmeztetett, hogy 

telepítés során tartsuk be az erre vonatkozó rendszabályokat. 

Kérjük tagjainkat, hogy amennyiben kérdésük, kérésük van, esetleg az egyesület életét segítő 

javaslatuk, azt tanyánkon a gondoknál személyesen, vagy írásban is megteheti. 

  

 


