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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

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

Jelen vannak: Rajki Sándorné titkár, Maka Judit, Szőke György, Tóthné Kelemen Mária, az 

elnökség tagjai, valamint az ellenőrző bizottság elnöke Szabó Márta és tagja Széles Jánosné.  

 

Az ülés határozatképes és a napirenden szereplő témákat tárgyalta meg.   

 

Napirendek: 

 

1. Alapszabály módosítási javaslat  

Előadó: Rajki Sándorné, titkár  

 

2. Egyebek   

 

 

1. napirend: Alapszabály módosítás 

 

Rajki Sándorné tájékoztatta az elnökséget az Egri Törvényszék végzéséről (2013. 07. 10.) 

melyet az áprilisi közgyűlésen elfogadott alapszabály módosításával kapcsolatban juttatott 

el az egyesülethez. A végzés három módosítással kapcsolatban emelt kifogást és kötelezte 

az egyesületet módosításra.   

A titkár ismertette a végzés szószerinti szövegé, majd azt is, hogy ennek hatására Dr. 

Katona Klárával ismételten átnézték a módosított alapszabály szövegét és még két helyen 

találtak törvényi ütközést, tartalmában a bíróság kifogásaival egyezőket.   

Az elnökség feladata, hogy rendkívüli közgyűlést hívjon össze a kifogásolt szövegek 

módosítására.  

Javaslata: a rendkívüli közgyűlés időpontja, figyelembe véve a 30 napos kiértesítési 

határidőt, szeptember 2.16 óra legyen, helye a Kolping Ház. Határozatképtelenség esetén 

a megismételt közgyűlést a következő napon, 3-án szintén 16 órára, azonos helyszínnel 

hívja össze az elnökség.   

Az elnökség vita nélkül, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta   

 

2013./VII./7. határozat:   

A Kékes Turista Egyesület elnöksége 2013. szeptember 2-án 16 órára rendkívüli 

közgyűlést hív össze, melynek napirendje az alapszabály kifogásolt szövegrészeinek 

módosítása illetve egyebek. Amennyiben a közgyűlés ebben az időpontban nem lesz 

határozatképes, akkor a megismételt közgyűlést a következő napra, 3-án 16 órára 

kell összehívni.  

Felelős: Rajki Sándorné  

Határidő: 2013. 07. 30. 
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A napirend keretén belül az elnökség döntött a közgyűlés elé írásban beterjesztendő 

előterjesztésről, melyet vita nélkül, egyhangúan szavazott meg.   

 

 

2. napirend: egyebek   

 

2013./VII./8. határozat: 

Az elnökség egyhangulag döntött Birikiné Nyéki Andrea (született: Pécs, 1958. 09. 29., 

anyja neve: Fülepp Márta)  tagfelvételéről.  

 

Az ülésen résztvevőknek egyéb kérdésekben előterjesztése nem volt.  

 

A titkár az ülést bezárta.  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:   

1. Meghívó az elnökségi ülésre  

2. Javaslat az alapszabály módosítására  

3. Meghívó a rendkívüli közgyűlésre   

 

 

 

2013. 07. 30. 

 

A jegyzőkönyvet Rajki Sándorné vezette.  

 

Hitelesítették:  

 

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

 

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

 

Tóthné Kelemen Mária, elnökségi tag ……………………………….. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


