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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE elnökségi üléséről, 2013.március 21-én az egyesület hivatalos helyiségében.  

Jelen vannak: Rajki Sándorné titkár, Gedei Katalin, Maka Judit, Szőke György, Tóthné 

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

tagjai Dr. Katona Klára és 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: A Mátrahegy teljesítménytúra szervezési, pénzügyi értékelése.  

Előadók: Rajki Sándorné, Szőke György    

 

A pénzügyi értékeléshez Rajki Sándorné készített írásos előterjesztést, melynek 

alapján a rendezvény szaldója – 13 500 Ft.   

Szőke György tájékoztatott arról, hogy 2014-ben már a 10. alkalommal rendezzük 

meg a Mátrahegyet, javasolná, hogy valami külön díjazást kapjanak azok, akik mind a 

10 alkalommal részt vettek a versenyen. De valamennyi résztvevőnek kellene valami 

„apróság” a jubileum alkalmából. Fontos lenne, hogy a tervezett kitűző formát is 

megcsináljuk időben.  

A jövőben szükség lenne csomagmegőrzőre, ellenőrző pontokra új tagok bevonása. 

Meg kellene kérni az intézmény (Mátra Szakképző Iskola) vezetőjét, hogy a ki-

berakodás időtartamára engedélyezze annak a 2-3 személygépkocsinak a behajtását, 

melyek a rendezvény technikai, ellátási és egyéb kellékeit hozzák.  

Az elnökség sikeresnek ítélte a rendezvényt és a jövőbeni teendőkre vonatkozóan az 

alábbi határozatot hozta.  

 

2013./III./3. számú határozat:  

2014-ben a Mátrahegy teljesítménytúra 10. jubileumi rendezvényén a tízszeres 

teljesítők részesüljenek külön elismerésben. A résztvevők számára is 

emlékezetessé kell tenni ezt az alkalmat.  

Fel kell kérni egyesületi tagunkat, Tóth Máriát, hogy a Mátrahegy 

teljesítménytúra új kitűzőjét tervezze meg.   

Mindezekről előterjesztés készüljön az őszi (október 8.) elnökségi ülésre. 

Felelős: Szőke György  

Határidő: 2013. szeptember 15.  
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2. napirend: Közgyűlési előterjesztések előzetes megtárgyalása. A közgyűlés 

technikai előkészítésének feladatai.   

Előadók: Rajki Sándorné, dr. Katona Klára, Gedei Katalin és Szabó Márta  

 

Az elnökség vita nélkül, egyhangúan elfogadta az elnökség munkájáról szóló beszámolót, az 

ellenőrző bizottság beszámolóját, 2013. évi feladattervét, az egyesület támogatási politikáját 

az új szervezeti és működési szabályzatot, a 2013. évi munkaprogramot és üléstervet. Ezeket 

az előterjesztéseket alkalmasnak találta arra, hogy a közgyűlés elé kerüljön.   

A költségvetés teljesítéséről a közhasznú beszámolóról és a költségvetés tervezetéről készített 

beszámolókban elírások, hibás tételek voltak, ezért ezek javítására kérte fel a gazdasági 

felelőst az elnökség.   

Az alapszabály módosításával kapcsolatban dr. Katona Klára ismertette az új civil törvény 

közhasznú szervezetekre vonatkozó, az eddiginél szigorúbb előírásait, indokolva és 

magyarázva az előterjesztésben szereplő több mint 40 módosító javaslatot.   

Az elnökség elfogadta a módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, javasolta 

azokat a közgyűlés elé terjeszteni.  

 

2013./III./4. számú határozat:  

Az elnökség a költségvetés teljesítése, a közhasznú beszámoló, a 2013. évi költségvetés 

tervezete kivételével a közgyűlési előterjesztéseket elfogadta.  

Az el nem fogadott előterjesztések javítását szükségesnek tartja.  

Felelős: Gedei Katalin gazdasági felelős  

Határidő: 2013. március 26.  

 

2013./III./5. számú határozat:  

Az elnökség a közgyűlés technikai előkészítésével Rajki Sándorné titkárt bízta meg.  

Határidő: értelemszerű  

 

3. napirend: A 2013. évi tagdíjfizetés helyzete, a taglétszám alakulása.  

Előadó: Rajki Sándorné  

 

A titkár, írásban készített beszámolót, melyet az elnökség egyhangúan elfogadott.   

 

4. Egyebek  

 

Egyebekben nem volt felvetés.  

 

 

 

2013. március 22.  

 

A jegyzőkönyvet készítette Rajki Sándorné  
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Hitelesítették:  

 

Gedei Katalin gazd. felelős   ……………………………………..  

 

Maka Judit elnökségi tag   ……………………………………..  

 

Szőke György elnökségi tag   ……………………………………..   

 

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

 

 

Mellékletek:  

 

1. Közgyűlési előterjesztések  

2. A Mátrahegy teljesítménytúra költségei  

3. A taglétszám és a tagdíjfizetés alakulása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


