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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE elnökségi üléséről, 2014. január 22. az egyesület hivatalos helyiségében.  

Jelen vannak: Simon Péter elnök, Rajki Sándorné alelnök, Maka Judit, Tóthné Kelemen 

Mária, Szárnya Pál az elnökség tagjai, valamint az ellenőrző bizottság elnöke Szabó Márta és 

tagjai dr. Katona Klára, Széles Jánosné. 

 

Az ülés határozatképes, az elnökség a napirenden szereplő témákat tárgyalta meg.   

 

 

1. napirend: Állandó napirendek  

 

 

Beszámoló a decemberi elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról 

 

2013./XII./9. Rajki Sándorné: a határozatokat végrehajtotta  

2013./XII./10.  

 Simon Péter tájékoztatott, hogy a teljesítménytúrákhoz szükséges hatósági 

engedélyéket megkérte. Kérdésre, hogy csatolta-e a 80 000 Ft díjbefizetését 

igazoló átutalás másolatát, nemmel válaszolt, de ígéretet tett rá, hogy pótlólag 

elküldi.   

 Rajki Sándorné: a versenyek és a márciusi taggyűlés helyszíneit lefoglalta.  

 Tóthné Kelemen Mária: a Mátrahegy teljesítménytúra új kitűzőinek tervei készen 

vannak, a kiválasztás megtörtént, Szőke György az elkészítésüket intézi.   

 Rajki Sándorné, Szőke György tájékoztatása alapján: a leolvasó fejeket 

megvásárolta, a kódokról Kovács Gabriellával egyeztet.  

 Rajki Sándorné: a versenyek megszervezéséhez rendelkezésre állnak a szükséges 

többlet eszközök és a többlet létszám is.  

 Rajki Sándorné: az emelt nevezési díjak szerint hirdettük meg a versenyeket  

 2013./XII./11.    

 Kiss Péter emléktúra. Rajki Sándorné: ellentétben a legutóbbi ülés döntésével, nem 

ellenőrzőpontokon segítünk, hanem a rajt-cél kiszolgálását és az ellátást. 

Jelentkezők elegen vannak mindkét területen. A Hériccsel egyeztetve van, hogy az 

ellátás megszervezéséhez legalább egy fő irányító szervezőt adnak.  

 „Keresztek nyomában” új jelvényszerző túramozgalom. Rajki Sándorné: Szőke 

György megkérte a nyomdától az ajánlatot, melyet elküldött az elnökség tagjainak 

is. Rajkiné javasolja, hogy a szükséges döntésekről a 3. napirend keretében, a jövő 

évi költségvetés tárgyalásakor legyen szó.   

 

Záró pénzügyi helyzet 2013. december 31-én (Gedei Katalin távollétében Rajki Sándorné)  

1. Folyószámla:  650 000 Ft  

2. Pénztár:  167 000 Ft  

3. Lekötött betét:   2 800 000 Ft  
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Honlap működtetés  

Rajki Sándorné szükségesnek tartja, hogy minél előbb kerüljön föl a honlapra az új 

alapszabály, helyet kell teremteni a testületi ülések, taggyűlések jegyzőkönyveinek, fel 

kell éleszteni a korábban működő hírlevelet, valamint egy közlemény rovatot az 1% 

felhasználásáról. Javasolta, hogy erre a munkára, a szükséges díjazás ellenében Marosi 

Márkot fel kell kérni.  

Simon Péter vállalta, hogy a munka elvégzését és a díjazást megbeszéli Marosi 

Márkkal.   

2014./I./1. számú határozat:  

A honlap működtetésével kapcsolatos többlet feladatok elvégzésére megbízási 

szerződést kell kötni Marosi Márkkal.  

Felelős: Simon Péter  

Határidő: 2014. március 15. 

 

 

 

2. napirendi pont: A 2013. évi túraadatok előterjesztése, értékelése (év túrázója)  

Előadó: Szárnya Pál  

 

Szárnya Pál elmondta, hogy a néhány héttel ezelőtt elküldött éves összesítés változott, többen 

pótolták a túrajelentéseket.  

Eszerint az összes túrajelentés 245 db., a megtett táv 6355 km, a szintemelkedés 222 600 m. 

A résztvevők száma:   

 tag: 1093 fő  

 vendég: 718 fő  

 óvodás: 218 fő  

A leghosszabb távokat teljesítőkről még nincs meg az összesítés.  

Kérdésre elmondta, hogy a beadott túranaplók alapján a minősítéseket intézi, a taggyűlésen át 

lehet majd adni a jelvényeket. Novák Péter túranaplója egyelőre nincs meg, nem is tudja hova 

lett.   

Az elnökségi tagok közül néhányan kijelentették, hogy az elveszett túranaplót haladéktalanul 

keresse meg.  

Szárnya Pál a továbbiakban biztosította az elnökséget, hogy a megyei szövetség részére január 

31-ig elküldi az előírt jelentést.  

Az elnökség, a megtett észrevételekkel, a beszámolót tudomásul vette.  

 

 

3. napirend: Előzetes javaslat a 2014. évi költségvetésre   

Előadó: Rajki Sándorné  

 

 

Rajki Sándorné, az írásban elkészített javaslathoz szóbeli kiegészítést tett. Indokolta, miért 

tartotta szükségesnek áttekinteni az éves pénzügyi korlátokat:   

 az MSE már tavaly sem nyújtott támogatást az egyesületnek, nyílván az idén is ez lesz 

a helyzet  

 a MEVISZ kilátásba helyezte, hogy a Mátrai Erőmű egészségmegőrző programjának 

kezdetével, a természetjárás helyi lehetőségeinek megteremtésével az egyesület 

további támogatását megszünteti. Az idei évben erről véglegesen még nem döntöttek.  

 az egyesület elnöke nem készítette el határidőre a MOB pályázatot, így innen bevételre 

nem számíthatunk  
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A két utolsó tétel miatt ebben az évben kb. 1 200 000 forinttal fog csökkenni a bevételünk, 

hatása elsősorban a tagok támogatásában fog megjelenni, kb. 500 000 Ft mértékben. 

 

Tóthné Kelemen Mária tájékoztatott arról, hogy óvodájuk pályázott a Tojáskereső túrára, ami 

azt jelenti, hogy a szervezőknek fel kell készülni nagy létszámú gyermekes család 

részvételére. A pályázat sikere esetén az egyesületnek kisebb kiadással kell számolnia.  

 

Rajki Sándorné: köszönte a pályázatról adott támogatást.   

Folytatva az előterjesztést kiemelte, hogy a kiadások között meg kell jeleníteni az új 

túramozgalom igazoló könyveinek nyomdai költségét, melyet a tartalék keretből lehet csak 

fedezni.   

Előterjesztői javaslat: színes nyomtatásban 2 000 példány készüljön, úgy, hogy legalább 

400 000 Ft-ot támogatói pénzekből kell összeszedni még az idén. Továbbá, a túra 

népszerűsítésére, beharangozására programot kell készíteni, hogy minél előbb és minél többen 

vegyenek részt a túramozgalomban. Fontos cél, hogy a kiadás nagyobb hányada mielőbb 

megtérüljön, mert ez elengedhetetlen az egyesület anyagi biztonságához. A könyv ára 1 500-

2 000 Ft lehet, melyben benn foglaltatik a jelvény ára is.  

A hozzászólások megerősítették, hogy színes nyomtatás legyen, a példányszámról akkor kéne 

dönteni, amikor már látjuk, mennyi támogatót tudunk szerezni, az ára inkább 2 000 Ft legyen 

(benne a jelvény ára), mert egy igazán komoly, színvonalas kiadványról van szó, mely 

hozzájárul Gyöngyös és környéke egyháztörténeti értékeinek megismeréséhez. Támogatók 

kereséséhez mindenképpen kellene a könyvből 1-2 bemutató példányt készíttetni.  

2014./I./2. számú határozat:   

 Az elnökség tudomásul vette a jövő évi előzetes költségvetésről szóló tájékoztatót. 

 Az elnökség úgy döntött, hogy a „Keresztek nyomában” túramozgalom igazoló 

könyve színes nyomtatásban készüljön el Konturs Nyomdaipari Kft-nél. A 

példányszám minimum 1 000, maximum 2000 példány legyen, attól függően, 

hogy mennyi támogatót tudunk keresni. Cél, hogy a támogatásokból legalább 

400 000 Ft összejöjjön.  

 Fenti határozat alapján a nyomdával el kell készíttetni 3-4 bemutató példányt a 

felkeresett támogatók megnyerésére.  

 Készíteni kell egy programot a támogatások gyűjtéséhez, valamint az igazoló 

könyvek elkészűlte után, széles körben ismertetni kell a túramozgalmat.  

Felelős Szőke György  

Határidő: a nyomdával való megegyezés azonnal, a többi feladat végrehajtása 

értelemszerűen a nyomdával való megegyezés és a bemutató példányok elkészűlte 

után.   

 

 

 

4. napirend: A taggyűlés megrendezésének, az előterjesztések felelőseinek kijelölése  

Előadó Simon Péter 

 

 

A napirenddel kapcsolatban az elnökség az alábbi határozatot hozta:  

 

2014./I./3. számú határozat   

 Az egyesület soros taggyűlése 2014. március 28-án, pénteken 16 órakor lesz. A 

taggyűlésre meghívást kapnak a HMTSZ vezetői, Csávás István elnök és Papp 

László főtitkár.  
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 Az elnök készíti el a 2013. évi beszámolót.   

 Az alelnök, felelős a taggyűlés helyszínének, megfelelő berendezésének 

biztosításáért, a meghívók kiküldéséért, az elismerések átadásának 

előkészítéséért. A tárgyalásra kerülő napirendek közül elkészíti az éves 

munkaprogramot és üléstervet valamint a támogatáspolitikát.  

 A pénzügyi beszámolót, a 2014. évi költségvetés tervezetét, a közhasznúsági 

mellékletet a gazdasági felelős készíti el.  

 Valamennyi előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy az ellenőrző bizottság két 

héttel a taggyűlés előtt véleményezni tudja azokat.  

Az előterjesztések elkészítésének határideje: február 25. elnökségi ülés   

 

 

 

5. napirend: Javaslat elismerésekre 

Előadó Simon Péter             

 

 

Az elnökség tudomásul vette, hogy az évnyitó rendezvényen az Év emberének Rajki 

Sándornét, az Év túravezetőjének Pinczi Györgyöt választották meg a jelenlevők.  

Az elnökség a KTE emlékérmet Semperger Józsefnének adományozza, 12 éves pénztárosi 

munkájáért.  

Az elnökség úgy döntött, hogy az Év támogatója címet az idén nem adja ki, országos és 

megyei elismerésekre javaslatot nem tesz.  

 

 

 

6. napirend: Aktuális feladatok megbeszélése  

 

 

A Mátrahegy és a Kiss Péter emléktúra feladatait az első napirendben már megbeszélte az 

elnökség.  

A NEA pályázat elszámolásával kapcsolatban a költségvetés módosítását Simon Péter készíti 

el, figyelemmel arra, hogy a pályázati időszak március 10-én zárul.  

A Rákóczi jelvényszerző mozgalommal kapcsolatban az elnökség az alábbiakról döntött.  

2014./I./4. számú határozat:  

 A Rákóczi túramozgalom igazolófüzetét pdf formátumban fel kell tenni a 

honlapra, úgy, hogy az onnan letölthető legyen.   

 A teljesítés igazolására az elnökség tagjai kapnak megbízást. Az irodában állnak 

rendelkezésre a jelvények. Az igazolást végző elnökségi tag köteles a honlapon 

rögzíteni a teljesítők adatait. 

 

 

 

7. napirend: Egyebek  

 

 

Rajki Sándorné tájékoztatást adott az MTSZ január 18-i rendkívüli közgyűléséről.   

 

Ezt követően tájékoztatta a testületet Merva László kezdeményezéséről, aki a Rákóczi 

Túramozgalom 10. évfordulójára elvállalta a Kékesen álló kopjafa felújítását és javasolta egy 
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emléktúra megszervezését. Az elnökség a kezdeményezésnek helyt adva május 11. vasárnapra 

tűzte ki az emléktúra megrendezését, melynek részleteiről később dönt.   

2014./I./5.számú határozat:  

Az egyesület a Rákóczi jelvényszerző túramozgalom beindításának 10. évfordulóján, 

május 11-én emléktúrát szervez.  

Felelős: elnök  

Határidő: 2014. 04. 01.  

 

2014./I./6. számú határozat 

Az elnökség döntött arról, hogy az egyesület tagjai számára készíttessünk 

igazolványtartót, egyesületi logóval, melyben elhelyezhetők az egyesületi és MTSZ 

igazolványok és kártyák. 

Felelős: Tóthné Kelemen Mária  

Határidő: vállalkozóval történt megállapodás függvényében, de legkésőbb április végéig 

  

 

Más felvetés nem lévén az elnök az ülést bezárta.  

 

A jegyzőkönyv mellékletei:  

 meghívó  

 Előzetes javaslat a 2014. évi költségvetésre  

 

 

2014-01-26  

 

 

Jegyzőkönyvvezető Rajki Sándorné………………………………..  

 

Hitelesítők:  

 

Simon Péter……………………………………………………….  

 

Maka Judit…………………………………………………………  

 

Szárnya Pál………………………………………………………...  

 

Tóthné Kelemen Mária…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


