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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE soron kívüli elnökségi üléséről, 2014. február 12-én az egyesület hivatalos 

helyiségében.  

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

Kelemen Mária, Szárnya Pál és Szőke György 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: Személyi kérdések  

 

Rajki Sándorné, alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Simon Péter, elnök és Szárnya Pál, 

elnökségi tag 2014. március 28-diki hatállyal lemondtak tisztségükről, munkahelyi és egyéb 

elfoglaltságaik miatt. Lemondásukat írásban is megerősítették.   

Döntésüket az elnökség elfogadta   

 

2. napirend: javaslat a március 28-diki rendes taggyűlés napirendjeinek 

kibővítésére  

 

Az elnökség döntött arról, hogy a soros taggyűlési napirendeken kívül személyi kérdések és 

választás is szerepeljen a napirendek között.  

 

3. napirend: javaslat jelölést előkészítő bizottság felkérésére, személyi összetételére  

 

Rajki Sándorné javasolta, hogy a jelölést előkészítő bizottság vezetője Juhászné Hartmann 

Márta legyen, tagjai Keresztesi Józsefné és Verebélyi László. Az elnökség elfogadta a 

javaslatot és felkérte az alelnököt, hogy tájékoztassa feladatáról a jelölést előkészítő 

bizottságot.  

 

Az elnökség az 1 – 3. napirendekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:  

 

2014./II./7. számú határozat  

Az elnökség tudomásul vette Simon Péter, elnök és Szárnya Pál, elnökségi tag 

lemondását tisztségükről. A lemondás hatálya 2014. március 28.  

Az elnökség a március 28-diki rendes taggyűlés napirendjei közé felvette a lemondások 

miatti választást.  

Az elnökség a személyi kérdések rendezése miatt szükséges feladatok elvégzésére jelölést 

előkészítő bizottságot kér fel. A bizottság elnökének javasolja Juhászné Hartmann 

Mártát, tagjainak Keresztesi Józsefnét és Verebélyi Lászlót.   

Felelős: Rajki Sándorné  

Határidő: értelem szerint   
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4. napirend: tagfelvételek jóváhagyása  

 

Az elnökség jóváhagyta Kiss Lászlóné és Szőke Levente tagfelvételi kérelmét  

 

Más felvetés nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta.  

 

Mellékletek:   

 Meghívó az elnökségi ülésre  

 Lemondó nyilatkozatok   

 

 

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

Hitelesítők:  

Simon Péter……………………………………  

Gedei Katalin…………………………………  

Maka Judit……………………………………..  

Szárnya Pál…………………………………….  

Szőke György………………………………….  

Tóthné Kelemen Mária………………………………  

 

2014. február 18. 

 

 

 

 

   

 

 


