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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE elnökségi üléséről, 2013.január 29-én az egyesület hivatalos helyiségében.  

Jelen vannak: Simon Péter elnök, Rajki Sándorné titkár, Gedei Katalin, Maka Judit, Szárnya 

Pál, Szőke György, Tóthné Kelemen Mária, az elnökség tagjai, valamint az ellenőrző 

bizottság elnöke Szabó Márta és tagja Széles Jánosné.   

Meghívottak: Halász Veronika, Pinczi György és Sárközi Illés 

 

Az ülést a titkár vezeti. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és a meghívóban szereplő 

témákat tárgyalja.   

 

Napirendek tárgyalása. 

 

1. napirend: Az egyesület pénzügyi helyzete 2012. december 31. állapot szerint (bank, 

lekötések, pénztár)  

Előadó: Gedei Katalin, gazdasági felelős    

 

A gazdasági felelős az alábbi adatokról tájékoztatta az elnökséget:  

a.) folyószámlán van 837 538 Ft  

b.) pénztárban 140 590 Ft  

c.) lekötött betét 2 000 000 Ft  

      Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást.  

 

2. napirend: Az egyesület 2012. évi túraadatai  

Előadó: Szárnya Pál  

 

Szárnya Pál elmondta, hogy az adatok melyeket ismertetni fog az éves túrák 95%-át 

fedik, többen vannak még, akik nem adták le a túrajelentéseiket.  

  

A túrajelentések száma:  267 db.  

A megtett táv:            5 035 km  

Szint:         138 500 m  

MTSZ pont.          11 150  

Túráinkon részt vett 932 tag, 410 vendég és 280 óvodás   

A legtöbb pontot szerző tagok: Juhászné Hartmann Márta, Meczenzof Ferenc, Novák 

Péter és Mátyásházi Anna   

Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást, felhíva Szárnya Pál figyelmét, hogy az 

adatokat február 1-ig a HMTSZ-nek meg kell küldeni.  

 

3. napirend: Javaslat egyesületi, megyei és országos kitüntetésekre  

Előadó: Rajki Sándorné  
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Rajki Sándorné írásos anyagot készített, melyben összefoglalta az eddig elismerésben 

és kitüntetésben részesült egyesületi tagok névsorát a könnyebb döntés érdekében.  

Tájékoztatta az elnökséget, hogy a tagság az évnyitó rendezvényen az év emberének 

választotta Juhászné Hartmann Mártát, az év túravezetőjének pedig Tusják Attilát.  

Ezt követően megismételte írásban is előterjesztett javaslatait, melyeket az elnökség 

elfogadott.  

 

2013./I./1. számú határozat:  

Az elnökség döntése alapján az Év támogatója elismerésben részesül Kovács 

Gabriella, MEZrt. kiadványszerkesztő és az Adrenalin Park. Kékes Emlékérmet 

kap Pinczi György.  

Megyei elismerésre az elnökség nem tesz javaslatot.  

Dr. Katona Klárát a HMTSZ egyetértésével és támogatásával Téry Ödön 

Emlékérem kitüntetésre terjeszti az MTSZ-hez.   

Adminisztratív feladatokért és Katona Klára kitüntetési javaslatának 

elkészítéséért felelős: Rajki Sándorné  

Határidő: értelem szerint  

 

4. napirend: A Mátrahegy teljesítménytúra előkészítése, feladatok  

Előadók: Rajki Sándorné, Szőke György, Pinczi György  

 

Az előterjesztők részletes tájékoztatást adtak az előkészületekről, ennek alapján az 

elnökség megállapította, hogy a rendezvény megfelelően elő van készítve.  

 

5. napirend: Jelölőbizottság felkérése a közgyűlési tisztségviselő választások 

előkészítésére  

Előadó: Rajki Sándorné  

 

Rajki Sándorné tájékoztatta az elnökséget, hogy az elnöki tisztet Sárközi Illés vállalja. 

Az elnökség többi, jelenlegi tagja, valamint az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai, 

amennyiben a tagság bizalmát megkapják a jelölés során, továbbra is vállalják  

tisztségüket az egyesület vezetésében.  

A titkár javasolja, hogy a jelölést előkészítő bizottság elnöki tisztére Juhászné 

Hartmann Mártát, tagjainak Keresztesi Józsefnét és Verebélyi Lászlót kérje fel az 

elnökség.   

A javaslattal az elnökség vita nélkül, egyhangúan hozott döntést és megbízta a titkárt, 

hogy a döntésről tájékoztassa a javasolt személyeket és adjon meg minden szükséges 

információt munkájukhoz.  

 

2013./1./ 2. számú határozat:  

Az elnökség felkéri Juhászné Hartmann Mártát, Keresztesi Józsefnét és 

Verebélyi Lászlót, hogy a közgyűlésre a jelölést előkészítő munkát végezzék el.  

Felkérésükért és tájékoztatásukért felelős: Rajki Sándorné   

Határidő: 2013. február 05. 

 

 

6. Egyebek  

 

Egyebekben az elnökség tájékoztatást kapott az MTSZ új tagsági szabályairól, a 

tagdíjfizetésről, a tagok regisztrálásáról.  
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A testület röviden megbeszélte a pályázatokkal kapcsolatos teendőket.   

 

 

 

2013. 02. 05.  

 

A jegyzőkönyvet Rajki Sándorné készítette.  

 

Hitelesítették  

 

Simon Péter, elnök   …………………………………………..  

 

Gedei Katalin, gazdasági felelős …………………………………………..  

 

Maka Judit, elnökségi tag  ……………………………………………  

 

Szárnya Pál, elnökségi tag  ……………………………………………  

 

Szöke György, elnökségi tag  ……………………………………………  

 

Tóthné Kelemen Mária, eln. tag …………………………………………….  

 

 

 

Mellékletek:  

1. Meghívó az elnökségi ülésre  

2. Kitüntetési javaslatokhoz 2013. január 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


