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Kékes Turista Egyesület  

3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Készült a Kékes Turista Egyesület 2014. március 28-án megtartott rendes, éves taggyűlésén.  

 

Helye: Gyöngyös, Török Ignác út 1. Kolping Ház, tanácskozó terem.  

 

Jelen van 49 egyesület tag, a mellékelt jelenléti ív szerint.    

Meghívottak: Csávás István a Heves Megyei Természetbarát Szövetség elnöke és Papp László 

a Szövetség főtitkára  

 

Rajki Sándorné, az egyesület alelnöke 16 órakor bejelentette, hogy az egyesület létszáma 140 

fő. A taggyűlés kezdésének időpontjában megjelent 49 fő. A taggyűlés nem határozatképes.  

Az alapszabály értelmében, a meghívóban is rögzítve, a taggyűlés, a megjelent tagok 

létszámától függetlenül, 16.15 órakor megkezdi munkáját.  

 

16.15 órakor Rajki Sándorné köszöntötte a megjelent egyesületi tagokat és vendégeket. Név 

szerint köszöntötte az egyesületbe 2014-ban belépett új tagokat.  

Javaslatot tett a taggyűlés tisztségviselőire:   

 levezető elnök: Rajki Sándorné 

 jegyzőkönyvvezető: Halász Veronika  

 jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Katona Klára és Juhászné Hartmann Márta  

 jelölő és szavazatszámláló bizottság: Juhászné Hartmann Márta, Keresztesi Józsefné, 

Verebélyi László  

A taggyűlés, a tisztségviselőkre tett javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megszavazta.  

 

A levezető elnök javaslatot tett a taggyűlés napirendjeire:  

 

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2013. évi tevékenységéről.   

1.1 Beszámoló az elnökség munkájáról  

1.2 Beszámoló a 2013. évi költségvetés és támogatáspolitika teljesítéséről, 

közhasznúsági beszámoló. 

2. Az ellenőrző bizottság beszámolója a 2013. évi tevékenységről  

3. A 2014. évi munkaterv, támogatási politika, és költségvetés előterjesztése  

4. Az ellenőrző bizottság véleményezése az egyesület 2014. évi munkatervéről, a 

költségvetés tervezetéről 

5. A Kékes Turista Egyesület adatkezelési szabályzata.  

6. Személyi ügyek, választás  

7. Minősítések, elismerések átadása.  

8. Egyebek  

 Más napirend tárgyalására indítvány sem írásban, sem szóban nem érkezett. A napirendeket a 

taggyűlés egyhangúan megszavazta.   
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A napirendek írásos anyagait az egyesület tagjai elektronikus levélben megkapták, illetve az 

egyesület székhelyén megtekinthették, így azok teljes körű ismertetésére nem került sor, az 

előterjesztők rövid szóbeli kiegészítést fűztek a tárgyalt napirendekhez.  

 

1. napirend: Az elnökség beszámolója az egyesület 2013. évi tevékenységéről   

 

Rajki Sándorné az előző évi munkát minden tekintetben eredményesnek értékelte. Említést 

tett az egyesület programjain résztvevők számáról és összetételéről. Bővebben szólt az 

egyesület gazdálkodásáról. Ismertette a bevételek, kiadások alakulását, a pályázati 

támogatásokat, a kapott adományokat és az 1%-os felajánlást. Megállapította, hogy az 

egyesület 2013-ban is, mind a társadalmi támogatottság, mind az erőforrás ellátottság 

tekintetében megfelelt a közhasznúság követelményeinek. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett. A taggyűlés az előterjesztést 

ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

1/2014. számú taggyűlési határozat  

A taggyűlés egyhangúan elfogadta az elnökség 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, a 

költségvetés teljesítését, a mérleget, az eredmény kimutatást és a közhasznúsági 

mellékletet.  

 

 

2. napirend: Az ellenőrző bizottság beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységről   

 

Szabó Márta, az ellenőrző bizottság elnöke az írásos előterjesztéshez fűzött szóbeli 

kiegészítésében elmondta, hogy a bizottság egy, a 2013. év végére tervezett feladatát nem 

tudta elvégezni, a vizsgálati időszakban bekövetkezett személyes-családi problémák miatt. Ez 

a feladat erre az évre maradt. Az állóeszköz nyilvántartás kiegészítését, pontosítását az 

elnökség 2014. év áprilisában készíti el, melyben közre fognak működni. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem hangzott el. A taggyűlés a 

beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

2/2014. számú taggyűlési határozat  

A taggyűlés egyhangúan elfogadta az ellenőrző bizottság 2013. évről szóló beszámolóját.  

 

3. napirend: A 2014. évi munkaterv, támogatáspolitika és költségvetés előterjesztése  

 

A költségvetés tervezetéhez fűzött szóbeli kiegészítésében Rajki Sándorné kiemelte, hogy az 

egyesület tagdíjfizetési rendszerében és mértékében az elnökség nem javasol változtatást.   

Az éves bevételeknél figyelembe kellett venni, hogy a pályázatok elkészítéséért felelős elnök, 

Simon Péter a MOB pályázatot határidőn túl adta be, a NEA-hoz beadott pályázat pedig nem 

nyert. 

A napirendhez kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. A taggyűlés, döntésének 

meghozatala előtt meghallgatta az ellenőrző bizottság véleményezését.  

 

4. napirend: az ellenőrző bizottság véleményezése az egyesület 2014. évi munkatervéről, 

a költségvetés tervezetéről.  

 

Az ellenőrző bizottság írásos véleményében az elnökség által elkészített munkatervet és 

költségvetés tervezetét rendben levőnek minősítette.  
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3./2014. számú taggyűlési határozat  

A taggyűlés egyhangúan elfogadta az elnökség 2014. évi munkatervét, az egyesület 

támogatási politikáját és a költségvetés tervezetét.   

 

 

5. napirend: A Kékes Turista Egyesület adatkezelési szabályzata   

 

Rajki Sándorné röviden ismertette, hogy az elnökség miért tartotta szükségesnek a szabályzat 

elkészítését. A kiküldött anyag módosítását kérte a taggyűléstől az alábbiak szerint:  

 maradjon ki a jelenlegi 13. és 14. pont, azzal az indokkal, hogy az egyesület nem 

kívánja feldolgozni és feldolgoztatni a kezelésében levő adatokat  

 13. pont ezek után így hangzik: „Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat 

tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.”  

 

4./2014. számú taggyűlési határozat  

A taggyűlés, a beterjesztett módosítással egyhangúan elfogadta az egyesület adatkezelési 

szabályzatát. Megbízta az egyesület elnökét, hogy intézkedjen a szabályzat bejegyzéséről 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság által vezetett Adatvédelmi 

Nyilvántartásba. 

 

 

6. napirend: Személyi ügyek, választás   

 

A levezető elnök emlékeztetett arra, hogy a február 12-ére összehívott rendkívüli elnökségi 

ülésen Simon Péter, az egyesület elnöke és Szárnya Pál az elnökség tagja március 28-i 

hatállyal írásban lemondtak tisztségükről. A lemondást az elnökség elfogadta és a 2014./II./7. 

számú határozatában döntött arról, hogy jelölés előkészítő bizottságot bíz meg a szükségessé 

váló választás előkészítésére. A választást a március 28-diki soros taggyűlésre kell 

előkészíteni. A jelölés előkészítő bizottság a lemondásokról tájékoztatta az egyesület tagságát 

és elkezdte munkáját a tagság véleményének meghallgatásával.  

A levezető elnök felkérte a taggyűlés által tisztségükben megerősített jelölő bizottságot, hogy 

ismertesse munkájuk eredményét és tegyen javaslatot a megválasztandó tisztségviselőkre.  

A jelölő bizottság elnöke, Juhászné Hartmann Márta elmondta, hogy a tagság széles körével 

konzultálva azok egyöntetű véleménye alapján javaslatuk az alábbi:  

 az egyesület elnöki tisztségére jelölik Rajki Sándornét, a jelenlegi alelnököt   

 az így megüresedő alelnöki tisztségre jelölik Szőke György jelenlegi elnökségi tagot  

 a továbbiakban két elnökségi tagot kell választani, a két helyre jelölik Diák Tibort és 

Előházi Irént  

A bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy a felsorolt személyek a jelölést elvállalták, más 

személyekre nem érkezett javaslat.   

A levezető elnök megköszönte a bizottság munkáját és bejelentette, hogy a most 

megválasztásra kerülő személyek mandátuma a következő 3 évre szól, akkor jár le ugyanis az 

alapszabály szerinti 4 éves ciklus.  

A levezető elnök kérte a taggyűlést, hogy döntsön a javasolt személyek szavazólapra 

kerüléséről.   

A taggyűlés mind a négy személy esetében ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

döntött szavazólapra kerülésükről. Más személyeket nem jelöltek egyik tisztségre sem.  
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A választás titkos szavazással történik. A jelölő bizottság elkészítette és kiosztotta a 

szavazólapokat, megkezdődött a szavazás. A levezető elnök a szavazatok összeszámlálásáig 

szünetet rendelt el.  

A szünet után a jelölő és egyben szavazatszámláló bizottság ismertette a választás 

eredményét.  

Juhászné Hartmann Márta:  

A jelenléti ív szerint 49 fő jelent meg a taggyűlésen, a szavazás időpontjában a létszám 47 

volt. 47 szavazólap érkezett, valamennyi érvényes volt.  

1. A taggyűlés 47 igen szavazattal elnöknek választotta Rajki Sándornét   

2. A taggyűlés 46 igen szavazattal alelnöknek választotta Szőke Györgyöt  

3. A taggyűlés 47 – 47 szavazattal elnökségi tagnak választotta Diák Tibort és Előházi 

Irént   

A választás eredményét figyelembe véve az elnökég összetétele az alábbi:  

Elnök: Rajki Sándorné  

Alelnök: Szőke György   

Gazdasági felelős: Gedei Katalin, tisztsége, személye nem változott  

Elnökségi tagok:  

--- Diák Tibor   

--- Előházi Irén 

--- Maka Judit, tisztsége, személye nem változott  

--- Tóthné Kelemen Mária, tisztsége, személye nem változott  

Az elnökség mandátuma a 2017-ben esedékes soros taggyűlésen jár le.   

 

A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jelölés, szavazás módját és annak eredményét.  

 

5./2014. számú taggyűlési határozat 

A Kékes Turista Egyesület soros taggyűlése 2014. március 28-án az egyesület elnökévé 

Rajki Sándornét, alelnökévé Szőke Györgyöt az elnökség tagjainak Diák Tibort és 

Előházi Irént megválasztotta. 

 

 

7. napirend: minősítések és elismerések átadása  

 

Természetjáró minősítések:  

1. Zöldi Áron bronz fokozat  

2. Vargáné dr. Szecskő Irén bronz és ezüst fokozat  

3. Varga József bronz és ezüst fokozat  

4. Lengyel Róbert két bronz fokozat  

5. Novák Péter bronz és arany fokozat  

6. Juhászné Hartmann Márta érdemes, bronz és ezüst fokozat  

7. Szárnya István arany és érdemes fokozat  

Utóbbi három tagunk jelvényei még nem érkeztek meg Egerből.  

 

5 éves tagságért törzstag igazolványt és kitűzőt kaptak:   

1. Dr. Boda Enikő  

2. Előházi Irén  

3. Katona Tamás  

4. Kecskés György  

5. Kis István  

6. Látes Csilla Emese  
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7. Lengyel Róbert  

8. Nigrinyi Tiborné  

 

10 éves tagságért törzstag igazolványt és kitűzőt kaptak:  

1. Csiszár Ferenc  

2. Dr. Katona Klára  

3. Erdélyi Ferencné  

4. Harman János  

5. Kis Ilona  

6. Lévai Ferenc  

7. Tari Tibor  

8. Tóth István (vasutas)  

 

Egyesületi elismerésben részesültek:  

1. Kékes emlékérem: Semperger Józsefné  

2. Az év embere: Rajki Sándorné  

3. Az év túravezetője: Pinczi György  

4. Az év női túrázója: Takács Edit (1308 km/47 812 m) 

5. Az év férfi túrázója: Novák Péter (1114 km/35 983 m)  

 

A Heves Megyei Természetbarát Szövetség elnöke, Csávás István „Heves Megye 

Természetjárásáért” kitüntetést adott át Rajki Sándornénak.  

A kitüntetés átadását követően Csávás István köszöntötte a KTE taggyűlését, méltatta az 

egyesület tevékenységét, kiemelve az óvodáskorú gyermekek természeti nevelésében való 

közreműködését, a természetjárás megszerettetését a gyermekekkel és szüleikkel. Az elnök úr 

rövid tájékoztatást adott a megyei szövetség megváltozott státuszáról, tevékenységükről az új 

szervezeti szabályok között.  

Kiemelte a természetjárás fontosságát, szépségét, hasznosságát az emberek életében és 

reményének adott hangot, hogy a fiatalok hamarosan át tudják venni ennek a szép spotnak a 

szervezeti irányítását is.  

 

9. napirend: egyebek  

Egyekben nem volt a taggyűlés résztvevőinek indítványa, észrevétele, kérdése.  

 

A levezető elnök megköszönte a taggyűlés munkáját és az ülést bezárta.  

 

 

Gyöngyös, 2014. március 28.  

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető, Halász Veronika……………………………………………  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

Dr. Katona Klára …………………………………………………………………  

 

Juhászné Hartmann Márta………………………………………………………….     

 

Levezető elnök, Rajki Sándorné……………………………………………………      


