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HATÁROZATOK TÁRA 

2021 

 

Az egyesület honlapján meghirdetett módon az előterjesztések megismerését követően 2021. február 15 és 

március 1. között volt lehetősége minden tagnak a szavazata leadására. 

1/2021  Közgyűlési határozata – online döntéshozatal 
A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2021 évi tagdíjak mértékét és fizetési 

módját az alábbiak szerint állapítja meg 

1. Közszféra tagdíját az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

          fizetési határidő 

  település Lakosságszám 150 Ft 2021 31. márc 30. szept 

1 Alsóörs 1880 282 000 Ft 705 000 Ft 352 500 Ft 352 500 Ft 

2 Balatonalmádi 9823 1 473 450 Ft 3 683 625 Ft 1 841 813 Ft 1 841 813 Ft 

3 Balatonfőkajár 1365 204 750 Ft 511 875 Ft 255 938 Ft 255 938 Ft 

4 Balatonfűzfő 4501 675 150 Ft 1 687 875 Ft 843 938 Ft 843 938 Ft 

5 Balatonkenese 2721 408 150 Ft 1 020 375 Ft 510 188 Ft 510 188 Ft 

6 Berhida 5917 887 550 Ft 2 218 875 Ft 1 109 438 Ft 1 109 438 Ft 

7 Csajág 854 128 100 Ft 320 250 Ft 160 125 Ft 160 125 Ft 

8 Felsőörs 1839 275 850 Ft 689 625 Ft 344 813 Ft 344 813 Ft 

9 Hajmáskér 3088 463 200 Ft 463 200 Ft 463 200 Ft   

10 Jásd 713 106 950 Ft 267 375 Ft 133 688 Ft 133 688 Ft 

11 Királyszentistván 525 78 750 Ft 78 750 Ft 78 750 Ft   

12 Küngös 561 84 150 Ft 210 375 Ft 105 188 Ft 105 188 Ft 

13 Litér 2236 335 400 Ft 838 500 Ft 419 250 Ft 419 250 Ft 

14 Ősi 2081 312 150 Ft 780 375 Ft 390 188 Ft 390 188 Ft 

15 Öskü 2231 334 650 Ft 836 625 Ft 418 313 Ft 418 313 Ft 

16 Papkeszi 1631 244 650 Ft 611 625 Ft 305 813 Ft 305 813 Ft 

17 Sóly 529 79 350 Ft 198 375 Ft 99 188 Ft 99 188 Ft 

18 Szentkirályszabadja 2080 312 000 Ft 780 000 Ft 390 000 Ft 390 000 Ft 

19 Tés 817 122 550 Ft 306 375 Ft 153 188 Ft 153 188 Ft 

20 Vilonya 689 103 350 Ft 258 375 Ft 129 188 Ft 129 188 Ft 

21 Pétfürdő 4774 716 100 Ft 716 100 Ft 716 100 Ft   

    46081 6 912 150 Ft 17 183 550 Ft 8 591 775 Ft 7 962 750 Ft 

 



Bakony és Balaton Keleti Kapuja közhasznú Egyesület 
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3 

 
2. Civil és vállalkozói szféra 6000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2021. március 31. 

3. A közszféra részére a költségvetés tervezéséhez a határozat megküldésre kerül, míg tagdíjbekérés 

kiállított, átutalással megfizetendő számlával történik, a civil és vállalkozói szféra tagok részére e-

mailen díjbekérő kerül megküldésre, melyet átutalással, vagy személyes pénztárba történő 

befizetéssel teljesíthetnek. 

4. A tagdíjfizetés 15, 30 és 60 napos elmulasztását követően első fizetési felszólítás kerül e-mailen 

kiküldésre, mely eljárás díjtalan. 

5. Amennyiben a harmadik fizetési felszólítást követően sem teljesíti a tag tagdíjfizetési kötelezettségét 

az Alapszabály IV. 1. b) pontja szerint a tagsági jogviszony felmondásra kerül. 

 

37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

2/2021  Közgyűlési határozata – online döntéshozatal 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2021. évi tiszteletdíjakat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

Elnök: elnöki tiszteletdíjat nem vesz fel, telefon költségtérítésben részesül 

Elnökségi tagok bruttó 120.000 Ft/fő/év, melynek kifizetése a decemberi bérekkel együtt történik  

Felügyelőbizottsági tagok 3 fő: bruttó 30.000 Ft/fő/év 

A tiszteletdíjakat terhelő járulékokat a költségvetés tervezi. 

 

35 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

3/2021  Közgyűlési határozata – online döntéshozatal 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2021. évi 

költségvetést az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételi oldal:     44.599 eFt  

Kiadási oldal     44.599 eFt  

Tartalék:     11.600 eFt 

EMVA működési támogatás:   23.000eFt  

Munkaszervezet létszáma:   3 fő főállású  

1 fő kisegítő kérelemkezelő 

szükség szerint az SZMSZ szerinti projektmunkatársak 

 

37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

4 /2020 Közgyűlési határozata – online döntéshozatal 

A Bakony és Balaton KKKE HFS 2021. évi 1. módosításának elveit jóváhagyja, a részletek egyeztetésére és a 

felhívás megjelentetésére felhatalmazza az egyesület elnökét és a munkaszervezet vezetőjét. 

37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az egyesület honlapján meghirdetett módon az előterjesztések megismerését követően 2021. május 11. 16.00 

és május 26. 11. óra  között volt lehetősége minden tagnak a szavazata leadására. 

5/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat  

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését 
elfogadja.  

igen 38  nem 0  tartózkodik 0 

6/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat  

A 2020. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal: a) az eszközök és források 
egyező végösszege 13 616 eFt,b) a közhasznú tevékenység eredménye 5 925 eFt, c) a vállalkozási 
tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.  

igen 38  nem 0  tartózkodik 0 

7/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat  

A 2020. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja 

igen 38 nem 0 tartózkodik 0 

8/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat  

1. A 2020. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja. 2. Megbízza az 
egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus úton küldje meg.  

igen 38 

nem 0 

tartózkodik 0 

 

2021.09.27. – személyes részvétel útján megtartott közgyűlés 

 

9/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy jegyzőkönyv 

vezetőnek Kontics Monikát választja meg. 

igen: 55  nem: 0  tartózkodott:0 

 

10/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Kőszegi Ilonát választja meg. 

igen: 55  nem: 0  tartózkodott:0 

 

11/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az alábbi 

napirendeket elfogadja: 

1. Tagsági jogviszony felülvizsgálatáról beszámoló és tagi jogviszonyok rendezése (zárt ülés) 

2. Alapszabály módosítása 

https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/alapszabaly-korrekturaval-202109-2-drhkjav.pdf
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3. HFS módosítása tájékoztató anyag, az IH általi jóváhagyást követően kerül elfogadásra 

4. Elnökségi tagok választása - szféra javaslatok kiegészített anyag 2021.09.22. 

5. Tájékoztatás a LEADER program tervezési feladatairól, szóbeli tájékoztatás az ülésen 

igen: 50  nem: 0  tartózkodott: 5 

 

12/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az 1. napirendi 

pontot: Tagsági jogviszony felülvizsgálatáról beszámoló és tagi jogviszonyok rendezése zárt ülés 

keretében tárgyalja 

igen: 55  nem: 0  tartózkodott:0 

 

13/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 

1. az Alapszabály III. fejezetében leírt szabályozásnak megfelelően a tagsági jogviszonyt a tagdíjfizetés 

elmulasztása miatt felmondja: az Iceteam Design Kft (8182 Berhida, Jázmin u. 10) tekintetében. 

Felelős: az egyesület elnöke 

Határidő: azonnal 

igen: 56  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

14/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 

Alapszabályának alábbi pontjaiban az alábbi technika és szakmai tevékenységet érintő változásokat 

átvezeti: 

Alapszabályi hely 

megjelölése 

Eredeti szöveg Módosítás 

2.1 pont  

vidékfejlesztési 

feladat 

tekintetében 

Törlésre kerül: 

1698/2005/EK tanácsi 

rendelet 4. SZAKASZ 4. 

Tengely Leader 61. cikk 

Új szöveg: Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló mindenkor 

hatályos EK tanácsi rendelet a LEADER program 

megvalósításáról 

2.1 pont hazai és 

nemzetközi 

közösség és 

hálózatépítő 

tevékenység 

tekintetében 

Törlésre kerül: 

1698/2005/EK tanácsi 

rendelet 4. SZAKASZ 4. 

Tengely Leader 61. cikk 

Új szöveg: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló mindenkor hatályos EK 

tanácsi rendelet a LEADER program 

megvalósításáról 

 Új szöveg: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről 

2.2. pont A 

településfejlesztés 

tekintetében 

 Kiegészül: a helyi fejlesztési terv/helyi fejlesztési 

stratégia előkészítésében és végrehajtásában 

közreműködő személyzet képzése; 

 

2.2. pont Kiemelt 

animációs és 

szakmai 

 Kiegészül: 

- az Érték és Minőség közösségi marketing 

program működtetése, 

https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/bakonyesbalatonhfsfelulvizsgalatiihacs20210916korrekturaval.pdf
https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/szferajavaslatok.pdf
https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/szferajavaslatokmodositott.pdf
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tevékenységek 

tekintetében 

- esélyegyenlőségi elvek érvényesítése érdekében 

hátrányos helyzetű csoportok számára 

célcsoport specifikus programok megvalósítása, 

kiemelten adományozási és jótékonysági 

programok társadalmilag és gazdaságilag 

hátrányos helyzetű csoportok számára, 

valamint női célcsoport számára 

közösségfejlesztő és közösségépítő tevékenység 

végzése, program működtetése. 

IV.3 A Közgyűlés 

fenti hatáskörei 

közül az 

Elnökségre, 

valamint az Elnök 

részére 

hatásköröket 

delegálhat, a 

jogszabályi 

kereteken belül.  

tekintetében 

 Kiegészül: 

 Az elnökség részére delegálja a Helyi 

Fejlesztési Stratégia, vagy ezzel azonos tartalmú 

dokumentum programidőszak közi 

felülvizsgálatát, módosítását. 

 Az elnök részére delegálja a Helyi Bíráló 

Bizottság tagjainak felkérését és kinevezését. 

 

IV.5. 

Határozatképesség 

tekintetében 

 Kiegészül: 

- Elektronikus hírközlő igénybevételével 

megtartott ülés esetén a rendes közgyűlés 

határozatképességére vonatkozó szabályokat és 

eljárást kell alkalmazni. 

Ülés nélkül meghozott döntés esetén az 

érvényesség kritériuma, hogy legalább a tagok 

50%-a + 1 leadja szavazatát. Ezt minden 

döntésnél vizsgálni kell.  

 

IV. 9. Törlésre kerül: 

- a döntés időpontját 

 

IX. „Érték és 

Minőség” 

közösségi 

marketing program 

szakmai szekció 

tekintetében 

 

 Kiegészül: 

4. A közösségi marketing program alprogramjai: 

a. nyitott kézműves műhelyek 

b. kerékpárosbarát szolgáltatóhely 

c. nyitott pincék 

d. akadálymentes szolgáltató 

e. minősített helyi szolgáltató 

f. kedvezményt biztosító alprogram 

g. célcsoport specifikus fejlesztőprogramok 

 

 

igen: 56 nem: 0  tartózkodik: 0 

 

15/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 
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A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy Alapszabályába az 

alábbi módon az elektronikus úton történő ülésezés és az ülés nélküli döntéshozatal szabályait 

bevezeti: 

Alapszabályi hely 

megjelölése 

Eredeti szöveg Módosítás 

IV.4. A közgyűlés 

típusai 

tekintetében 

 Kiegészül: 

c) Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével 

összehívásra kerülő Közgyűlés, vagy személyes 

részvétel nélküli döntéshozatal szabályai 

 

A Közgyűlés ülése a tagok elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével történő részvételével is 

megtartható, illetve ülés tartása nélküli 

döntéshozatallal is megtartható. A döntéshozó 

szerv ülésének megtartása ezen a módon 

elsősorban akkor alkalmazandó, ha a tagok 

egészségügyi személyi épségének védelme ezt 

indokolja. Csökkenthető bárminemű járványügyi 

veszély, kockázat. 

 

Az elektronikus hírközlő útján megtartott üléssel 

és döntéshozatallal kapcsolatos elvárások: 

- Biztosítsa a tagok azonosíthatóságát. 

- Kizárólag az arra illetékes léphessen be az 

ülésre. 

- Dokumentálható legyen. 

- Befolyástól mentes legyen. 

- A kommunikáció ne legyen korlátozott, vagy 

korlátozható. 

- a konkrét, eszközt, plattformot a meghívóban 

meg kell jelölni. 

 

Az elektronikus hírközlő útján megtartott ülés 

formái: 

 

- internetes plattformon megtartott ülés, 

- elektronikus úton történő szavazatleadás. 

 

Az elektronikus úton történő ülés és 

döntéshozatal összehívásánál az alábbi további 

szabályokat kell alkalmazni: 

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás 

nem mellőzhető [a Ptk. 3:17. § (3) bekezdése], és a 

határozat tervezetét a taggal közölni kell, 

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való 

jelenlétre vonatkozóan 

ba) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok 

azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és 
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korlátozásmentes kommunikációt biztosító 

elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai 

alkalmazásokat, és 

bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat 

(képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell 

határozni a személyazonosság igazolásának 

módját, 

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén 

ca) a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell 

biztosítani, 

cb) a Ptk. 3:20. § (2)-(4) bekezdését alkalmazni 

kell, 

cc) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból 

egyértelműen megállapítható a tag személye 

(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén 

képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott 

határozattervezet megjelölése - több határozati 

javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - 

és az arra adott szavazat, és 

cd) a tag a szavazatát az alábbi módon is 

megküldheti: 

 A jogi személy szervei az írásbeli 

jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv 

működésével összefüggő okiratokat is - a tag 

elektronikus levelezési címére (e-mail-cím) is 

megküldhetik. Ha a jogi személy létesítő 

okiratából más nem következik, az írásbeli 

jognyilatkozatot minősített vagy minősített 

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy elektronikus 

bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés-

szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. 

A tagok a jogi személlyel kapcsolatos 

jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-

mail) is közölhetik a jogi személlyel. Ha a jogi 

személy létesítő okiratából más nem következik, a 

jogi személy tagnak a jognyilatkozatát minősített 

vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással, ennek 

hiányában azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való 

hitelesítéssel kell aláírnia. Ha a jogi személy 

létesítő okiratából más nem következik, a 

természetes személy tag a jognyilatkozata 

elektronikus aláírására nem köteles, azonban a 

jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához 

szükséges adatokat tartalmaznia kell. 
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Az e szabály szerinti, elektronikus üzenetben 

foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli 

jognyilatkozatnak minősül. 

 

Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 

fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak 

elfogadható az ügyfélkapun keresztül, vagy 

ügyfélkapun keresztüli azonosítással a 

https://niszavdh.gov.hu/index oldalon keresztül is 

elvégezheti. 

 

Az elektronikus hírközlő útján megtartott ülésről, 

valamint az ülés nélküli döntéshozatalról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a szokásos 

módon a tagok részére elektronikus-, vagy 

magánokirat módjára történő hitelesítést 

követően 8 napon belül meg kell küldeni. 

 

igen: 56  nem: 0  tartózkodik: 0 

 

16/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett 

javaslatból kerüljön ki, hogy „szféra munkacsoport azonos választási ciklusban ugyanazt a tagot nem 

jelölheti egynél több alkalommal, aki a Közgyűlésen a szükséges minimális szavazatszámot nem kapta 

meg.” 

igen: 56 nem: 0  tartózkodik: 0 

 

 

17/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az elnökség 

megválasztására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint módosítja: 

Alapszabályi hely 

megjelölése 

Eredeti szöveg Módosítás 

VII. 1. pont 

Elnökség 

tekintetében 

 

Törlésre kerül: 

A 11 fős Elnökség tagjait 

titkos szavazással a 

Közgyűlés választja az 

alábbiak szerint: 

- A saját szférájukat 

képviselő elnökségi tagok 

személyére a szféra 

munkacsoportok tesznek 

javaslatot; 

- Elnököt és alelnököt a 

megválasztott elnökségi 

tagok saját maguk közül 

választják. 

Új szöveg:  

1.1.5. A 11 fős Elnökség tagjait titkos szavazással az 

Alapszabály VI.6.1. és 2. pontjai alapján Közgyűlés 

választja úgy, hogy a közszféra jelöltjeiből 5, a civil 

és üzleti szféra jelöltjeiből 3-3 elnökségi tagot 

választ az alábbiak szerint: 

- A saját szférájukat képviselő elnökségi tagok 

személyére a szféra munkacsoportok tesznek 

javaslatot. A szférák legalább annyi jelöltet 

kötelesek javasolni a közgyűlésnek, mint ahány 

személy az elnökségbe részükről megválasztásra 

kerülhet.  

- A szféra munkacsoportok által javasolt 

delegáltak közül az kerül az elnökségbe 

https://niszavdh.gov.hu/index


Bakony és Balaton Keleti Kapuja közhasznú Egyesület 
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3 

 

- Az elnökség 

összetételének 

kialakításakor 

figyelemmel kell lenni a 

LEADER címbirtokos 

szervezetek működésére 

irányadó jogszabályokra, 

így egyik szféra 

delegáltjai sem 

birtokolhatják az 

elnökségen belül a 

szavazati jog 49%-át, vagy 

azt meghaladó arányt. 

 

Elnökségi tagnak, azt a tagot 

kell megválasztottnak 

tekinteni, aki az adott 

pozícióra a szavazatok 

egyszerű többségét 

megkapta. Amennyiben ilyen 

személy nincs, a szavazást 

meg kell ismételni. 

Amennyiben a megismételt 

szavazás is eredménytelen, 

azaz az adott tisztségre jelölt 

személyek közül senki nem 

szerezte meg a szavazatok 

egyszerű többségét, akkor 

harmadik fordulót kell 

tartani. A harmadik 

fordulóban több jelölt 

esetén az, aki a harmadik 

szavazás során a legtöbb 

szavazatot megkapta, az 

adott tisztségre 

megválasztottnak kell 

tekinteni.  

 

megválasztásra, aki az alapszabály szerinti 

minimális szavazatszámot – azaz, a jelenlévők 

több, mint 50%+1 szavazatot - megkapja. 

Amennyiben több jelölt is átlépi ezt a mértéket, 

az elnökségbe a szavazatszámok alapján a 

helyek betöltéséig az a személy kerül, aki a 

legtöbb szavazatot kapta. 

- Amennyiben valamely delegált az alapszabály 

szerinti szükséges szavazatszámot nem kapja 

meg, az elnökségbe nem kerülhet. 

- Amennyiben a Közgyűlés a javasolt delegáltakra 

leadott szavazatok szerint a választás során nem 

tud a szféra rendelkezésére álló létszámában 

tagot választani, az elnökségnek az adott szférát 

érintő választási eljárását eredménytelennek 

kell minősíteni és az újbóli javaslattétel joga 

ismét a szféra munkacsoportokhoz kerül. 

- Elnököt és alelnököt a megválasztott elnökségi 

tagok saját maguk közül választják. 

 

 

igen: 49  nem: 1  tartózkodott: 6 

 

18/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 

Alapszabályban a belépési tagdíjat az alábbiak szerint módosítja: 

Alapszabályi hely 

megjelölése 

Eredeti szöveg Módosítás 
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XI. Az Egyesület 

gazdálkodás 

tekintetében 6. 

pont  

Törlésre kerül:  

17.000 Ft 

Új szöveg: 

A tagdíj mértéke belépéskor 50.000.- Ft. A tagdíj 

évenkénti mértékét 2009. évtől az Elnökség 

javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 

 

igen: 56 nem: 0  tartózkodik: 0 

 

19/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 

Alapszabályában a munkaszervezet vezetőre vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint módosítja: 

Alapszabályi hely 

megjelölése 

Eredeti szöveg Módosítás 

X. Munkaszervezet, 

Munkaszervezet 

vezető 

tekintetében 3. 

pont 

 

Törlésre kerül: 

munkaszervezet vezető 

Új szöveg: 

3. A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket 

munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói 

jogkört az Elnök gyakorolja 

X. Munkaszervezet, 

Munkaszervezet 

vezető 

tekintetében 4. 

pont 

 

 Kiegészül: 

- gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről; 

- eljár és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által 

hatáskörébe utalt ügyekben; 

- gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak 

vezetéséről; 

- gondoskodik a LEADER program végrehajtása 

érdekében a szakmai feladatok ellátásáról 

- gondoskodik az Érték és Minőség közösségi 

marketing program szakmai irányításáról 

- az elnökséggel egyetértésben gondoskodik az 

egyesület álláspontjának képviseletéről szakmai 

kérdésekkel kapcsolatban 

- az elnök megbízása alapján képviseli az 

egyesületet szakmai programokon, 

rendezvényeken 

 

 

igen: 56 nem: 0  tartózkodik: 0 

 

Téves jelenléti ív számolás miatt a szavazati számok az alábbiak szerint módosultak: 

Kontics Monika jegyzőkönyvvezető jelezte, hogy a jelenléti ív ellenőrzésekor észlelte, hogy Pergő 

Margit elnök Berhida város képviseletében és meghatalmazással Pétfürdő Nagyközség 

képviseletében nem írta alá a jelenléti ívet, így a jelenlévők számába nem került beszámításba. 

A jelenlévők számát az alábbiak szerint kell rögzíteni: 

16.00 órakor 57 fő 

16.19 órakor 58 fő 
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Határozati javaslatok szavazati eredménye 

9/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 57  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

10/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 57  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

11/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 52  nem: 0  tartózkodott: 5 

 

12/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 57  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

13/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

14/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

15/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

16/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

17/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 51  nem: 1  tartózkodott: 6 

 

18/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

19/2021. (09.27) Közgyűlési határozata 

igen: 58  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

A határozatok mindegyike továbbra is érvényes. 

 

20/2021. (09.27) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 

1 a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását elfogadja. 

2. Az Irányító Hatóság válaszát követően az Alapszabálynak megfelelően a stratégia véglegesítését 

elvégzi. 

Felelős: az egyesület elnöke 

határidő: az IH jóváhagyását követően azonnal 

 

igen: 58 nem: 0   tartózkodott: 0 

 

21/2021. (09.27) Közgyűlési határozat 
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A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a szavazatszámláló 

bizottság tagjai sorába választja: 

dr. Bogárdiné Kedves Valériát, Hebling Zsoltot, Vatics Erzsébetet és Németh Lászlót.  

 

igen: 58  nem : 0  tartózkodás:   0 

 

22/2021. (09.27) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a szavazatszámláló 

bizottság tagjai sorába választja: 

dr. Bogárdiné Kedves Valériát, Hebling Zsoltot, Vatics Erzsébetet és Németh Lászlót.  

 

igen: 58  nem : 0  tartózkodás:   0 

 

23/2021. (09.27) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy 2021.09.30- 

napjától 2026.09.30. napjáig terjedő időtartamra az egyesület elnökségébe az alábbi tagokat 

választja: 

1. Pergő Margit ( szám alatti lakos) 50 egybehangzó igen szavazattal. 

2. Győry Tünde ( szám alatti lakos) 50 egybehangzó igen szavazattal. 

3. Szabó Gergely ( szám alatti lakos) 49 egybehangzó igen szavazattal. 

4. dr. Kepli Lajos ( szám alatti lakos) 46 egybehangzó igen szavazattal. 

5. Kőszegi Ilona ( szám alatti lakos) 55 egybehangzó igen szavazattal. 

6. Bátor Árpád ( szám alatti lakos) 56 egybehangzó igen szavazattal. 

7. Gyenge Katalin ( szám alatti lakos) 54 egybehangzó igen szavazattal. 

8. Varga Mihály ( szám alatti lakos) 48 egybehangzó igen szavazattal. 

9. Molnár Ferenc ( szám alatti lakos) 53 egybehangzó igen szavazattal. 

10. Takács Tímea ( szám alatti lakos) 54 egybehangzó igen szavazattal. 

11. Bódi János ( szám alatti lakos) 49 egybehangzó igen szavazattal. 

 

 

 


