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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE soros elnökségi üléséről, 2014. február 25-én az egyesület hivatalos 

helyiségében.  

Jelen vannak: 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: A Mátrahegy szervezésével kapcsolatos feladatok áttekintése: rajt-cél, 

ellenőrző pontok, ellátás, hatósági engedélyek  

 

Rajki Sándorné, alelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a teljesítménytúra helyszine 

biztosítva van, sajnos a hatósági engedély még nem érkezett meg. Ígéretet tett arra, hogy 

ennek utána néz. Az ellenőrző pontokon a létszám megvan, a pontok ellátását Sárközi Illés 

vállalta. A rajt-cél ellátására megfelelő létszám áll rendelkezésre.  

Szőke György arról tájékoztatta az elnökséget, hogy a kódleolvasó rendszer jól bevált a Kiss 

Péter emléktúrán, így várható, hogy az érkeztetés lényegesen gyorsabb lesz és nem lesz fenn 

akadás. Az új kitűzők elkészülnek a verseny időpontjára. A létszám elegendő lesz az 

indításhoz és érkeztetéshez.  

Az elnökség, jóváhagyólag tudomásul vette az elhangzottakat.  

 

2. napirend: A március 28-i taggyűlés írásos napirendjeinek megtárgyalása: 

elnökségi beszámoló, költségvetési terv teljesítése, közhasznú beszámoló, 

költségvetési terv, munkaprogram és ülésterv, tagdíjfizetés rendje-mértéke  

 

A taggyűlés fenti napirendjeinek írásos előterjesztései elkészültek, azokat az elnökség vita 

nélkül elfogadta. 

.  

 

3. napirend: A tagdíjfizetés, a természetjáró kártyaigénylés helyzete, a taglétszám 

alakulása  

 

Rajki Sándorné tájékoztatta az elnökséget, hogy a tegnapi napon 99 db. kártyaigénylést 

személyesen adott le az MTSZ irodáján. Egy tag önállóan rendezte igényét. Így 100 tag 

igénylése rendben van. Az igénylések elkészítését tovább folytatjuk, még legalább – a nem 

fizetőket nem számítva 40-45 tag van hátra.   

A létszám 157, a nem fizetőknek – 19 fő, nevüket felsorolta - a felszólítást ajánlott levélben 

postázta, várja a visszajelzéseket.     

A tájékoztatót az elnökség tudomásul vette. 
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4. napirend: Delegálás a gyöngyösi TDM elnökségébe  

 

Az elnökség egyhangú döntéssel a tisztségéről lemondott Simon Péter helyett Sárközi Illést 

delegálta a TDM elnökségébe.  

 

Egyebek napirendben felvetés nem volt.  

 

Rajki Sándorné az ülést bezárta.  

 

 

 

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

 

Hitelesítők:  

Gedei Katalin…………………………………  

 

Maka Judit……………………………………..  

 

Szárnya Pál…………………………………….  

 

Szőke György………………………………….  

 

Tóthné Kelemen Mária………………………………  

 

2014.február 27. 

 

 

 

 

 


