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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE soros elnökségi üléséről, 2014. április 8-án az egyesület hivatalos 

helyiségében.  

Jelen vannak: Rajki Sándorné elnök, Szőke György alelnök, Diák Tibor, Előházi Irén, Gedei 

Katalin, Maka Judit, Tóthné Kelemen Mária az elnökség tagjai, valamint az ellenőrző 

bizottság elnöke Szabó Márta és tagjai dr. Katona Klára és Széles Jánosné.  

Meghívott: Sárközi Illés 

 

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

 

1. napirend: Beszámoló a határozatok végrehajtásáról. Pénzügyi helyzet, 

túraprogram, túrajelentések és a minősítések helyzete, honlap működtetés 

értékelése. Indokolt esetben az ellenőrző bizottság tájékoztatója.    

 

Az elnökség a február 25-i ülésén határozatot nem hozott.  

Az elnökség tagjai beszámoltak az egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetéről, az éves 

túraprogram és a túrajelentések helyzetéről (írásos kimutatás mellékelve), a folyamatban levő 

minősítések helyzetéről (Novák Péter, Juhászné Hartmann Márta, Hevér József) és a honlap 

működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről (írásos vázlat mellékelve). Az ellenőrző 

bizottság elnöke időpontot kért az eszköznyilvántartás rendbe tételére. Az időpont egyeztetés 

megtörtént.  

 

2. napirend: A tisztségviselő választásokkal, a közhasznúság igénylésével 

kapcsolatos feladatok (Rajki Sándorné és dr. Katona Klára) 

 

Rajki Sándorné és dr. Katona Klára javasolta, hogy elsőként az egyesület elnökének 

személyében bekövetkezett változás bejegyzését kérjük az Egri Törvényszéktől, ez szükséges 

ugyanis ahhoz, hogy közjegyzői aláírási címpéldányt lehessen kérni és a számlavezető 

bankban érvényesíteni lehessen a megválasztott elnök hiteles aláírásával jogosultságának 

érvényesítését. Ezt követően nyújtjuk be a közhasznú minősítés megtartására vonatkozó 

kérelmünket szintén az Egri Törvényszékhez. Ennek határideje május 31.  

Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. 

.  

 

3. napirend: Az elnökségen belüli munkamegosztás és együttműködés rendszerének 

kialakítása, elnökségen kívüli tagok részére állandó és eseti megbízások 

meghatározása, döntés a megbízottak személyéről (Rajki Sándorné)   

 

Rajki Sándorné arról szólt, hogy az elnökség összetétele lényegesen megváltozott az elnök, az 

alelnök és két elnökségi tag személyében bekövetkezett változásokkal. A változásoktól azt 

várja, hogy a megválasztott tisztségviselők határidőben, önállóan és jól végzik el a rájuk 
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bízott feladatokat. Lényeges lenne, hogy az elnök leterhelése csökkenjen. Fontos követelmény 

a tagsággal való kapcsolat erősítése, és a testületen belüli segítőkész, szolidáris magatartás.   

Ezt követően a munkamegosztásról szólt:    

Elnökként, a vezetői, irányítói kötelezettségeken túl továbbra is vezeti, kezeli a 

tagnyilvántartást, a hírlevél újjáélesztéséig az egyesület aktuális feladatairól, programjairól 

tájékoztatja a tagságot. 

Szőke György alelnöki feladatain túl továbbra is kezeli a honlapot, valamint az egyesület 

teljesítmény túráinak gondozója, szervezője, beleértve az új – előkészületben levő – 

„Keresztek nyomában” jelvényszerző túramozgalmat is.  

Maka Judit eddigi megbízatása kiegészül a túrajelentések, túrák nyilvántartásával, a 

minősítések ügyintézésével és a HMTSZ-szel való kapcsolattartással, az éves értékelés 

elkészítésével. Részt vesz az éves programterv elkészítésében.  

Diák Tibor fő feladata lesz a turista utak rendben tartásának (jelzésfestés, karbantartás) 

szervezése, az útjelző minősítéssel rendelkező tagok munkájának összefogása, irányítása és az 

MTSZ-szel való kapcsolattartás az említett témákban.  

Az éves rendezvényterv elkészítése Maka Judittal és Előházi Irénnel. E témában a tájékoztatás 

megszervezése (túranaptár, szórólap), együttműködés Szőke Györggyel a honlap 

működtetőjével.  

Előházi Irén részt vesz a rendezvényterv elkészítésében, gondozza a Rákóczi túramozgalmat 

és elvégzi a teljesítések igazolását, nyilvántartását. Minősített útjelző felelősként segíti Diák 

Tibor munkáját.  

Az egyesület külső képviselete:  

 Magyar Természetjáró Szövetség választmánya: dr. Katona Klára és Szőke György  

 Heves Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége: Rajki Sándorné  

 Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöksége: Sárközi Illés 

  

 

4. napirend: A Rákóczi jelvényszerző túramozgalom elindításának 10. 

évfordulójára tervezett program megbeszélése, feladatok kiosztása (Rajki 

Sándorné)  

 

2004. április 3-án indítottuk útjára a Rákóczi túrát, mely egyesületünk első, és azóta is 

egyetlen jelvényszerző túramozgalma – kezdte tájékoztatóját az elnök. Merva László 

kezdeményezte az évforduló megünneplését és két társával vállalta a túra jelképének, a 

Kékestetőn felállított faragott oszlop felújítását.   

Miután az elnökség megfeledkezett az évfordulóról, az éves programba sem került be az 

emlékezés. Más időpontot, mint május 11-ét már nem találtunk, így az emléktúrát ekkor 

fogjuk megtartani.  

Az elnökség a túra megszervezésén túl, emléklapot és emlékbélyegzőt készíttet az alkalomra. 

Ezek elkészíttetését az elnök vállalta.  

A programot a honlapon való megjelentetésen túl a tagsággal kör e-mailban is tudatni kell.   

Az elnökség egyetértett a javaslattal. 

 

5. napirend: Egyebek   

 

Rajki Sándorné tájékoztatott:  

 a Szalajka ház megnyitó-avató ünnepségéről, egyben javasolta, hogy az idei szakmai 

programot a tervezett időpontban itt tartsuk meg. Az elnökség ezzel egyetértett.  

 az Erdészet kifogásolta, hogy a Mátrahegy teljesítménytúrán az engedélyezett 

létszámnál többen vettek részt és határozottan kérte, hogy a továbbiakban előzetes 
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regisztrációval tartsuk be az engedélyezett versenyzői létszámot. Az MCSÉT esetében 

ez már aktuális lesz! A jövőre vonatkozóan pedig javasolta, hogy nagyobb létszámra 

(2 000 fő) kérjük meg a hatósági engedélyeket.  

 a Hérics titkárától kérte, hogy a Kiss Péter emléktúra más időpontban legyen, mert 

egyesületünk nem képes rendszeresen, három hetenként nagy létszámú 

teljesítménytúrák szervezésére, másrészt kezd rendszeressé válni a Mátrában más 

egyesületek által szervezett teljesítménytúráknál, hogy tőlünk kérnek segítséget és 

eszközöket. Az elnök határozottan leszögezte, hogy aki versenyeket szervez, legyen 

hozzá ember, eszköze is. Kérte az elnökséget, hogy minden ilyen kérést udvariasan. de 

utasítsunk vissza.  Magán személyként természetesen bárki, bármilyen túrára elmehet 

segíteni.   

 közösségi szolgálat teljesítésére kötöttünk szerződést a Berze Nagy János 

Gimnáziummal, 4 diák esetében. Segítőjük Tóthné Kelemen Mária lesz.  

 a tagdíjfizetési felszólító levekre egy tagunktól érkezett válasz, aki kérte jogfenntartó 

tagdíj fizetését, így 18 főt kell törölnünk. Három tagfelvételi kérelem érkezett: Varga 

Katalin, Talpas Attila, Csepeli Ildikó. Az elnökség jóváhagyta a kérelmeket.  

Diák Tibor tájékoztatott az idénre tervezett jelzésfestésekről, az anyagköltségekről (írásban 

mellékelve), a technikai feltételekről (sablonkészletek). Az elnökség elfogadta a javaslatot.   

Sárközi Illés tájékoztatott a TDM elnökségi üléséről, ahova májusi megválasztása előtt 

meghívták. Az ülésen az idei év programjait, azok szervezési-támogatási módját tárgyalták.  

Sárközi Illés kezdeményezte a Tiszta Mátráért mozgalom átgondoltabb megszervezését, 

érdemibb munka elvégzését. A mozgalom sokat segített a Középső-Mátra turista útjainak 

tisztántartásában, de mára inkább majális jelleget ölt, túl sok a résztvevő és sajnos nem 

mindegyik csapat végzi el a hulladékgyűjtést tisztességesen. A témával kapcsolatban az is 

felvetődött: vajon eljönnének-e ennyien, ha nem lenne étkeztetés?! Az elnökség egyetértett az 

értékeléssel és úgy döntött, a csapatvezetők figyelmét felhívja az alaposabb munkavégzésre és 

csupán frissitőt (innivalót), esetleg csokoládét biztosít a májusi Tiszta Mátrára.  

Előházi Irén javasolta, hogy pályázati munkánkat segíthetné pályázatíró szakember és 

megígérte, hogy keres ilyen kapcsolatot az egyesület számára.  

 

Más felvetés nem volt, az elnök az ülést bezárta.  

 

 

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

 

Hitelesítők:   

 

Diák Tibor…………………………………….  

 

Előházi Irén…………………………………… 

 

Gedei Katalin…………………………………  

 

Maka Judit……………………………………..  

 

Szőke György………………………………….  

 

Tóthné Kelemen Mária………………………………  

 

2014. április 15. 


