JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016.február 16-án, 17:30 órakor az Alföld Turista Egyesület
Mezőberény 2016 évi, rendes közgyűlésén.
Helyszín: OPSKK Civilek háza, Mezőberény, Békési út 2 szám.
Földes Péter az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, és megkéri Hoffmann
Ádám mandátum vizsgálót, adjon tájékoztatást, hogy a közgyűlés határozatképes-e.
Hoffmann Ádám a jelenléti ívről, és a résztvevők megszámolása után megállapította,
hogy a közgyűlés még nem határozatképes, ezért a közgyűlést elhalasztotta 18
órára, ahol az eredeti napirendi pontok tekintetében a közgyűlés határozatképes a
megjelentek számától függetlenül.
2016.febr.16-n 18 órakor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenlévők száma 53
fő (jelenléti ív csatolva).
Földes Péter az egyesület elnöke ismételten köszönti a megjelenteket, és javaslatot
tesz a levezető elnök személyére: Véha Bélát javasolja. Szavazásra bocsájtja:
53 igen szavazat mellett a közgyűlés elfogadja a levezető elnök személyét.
Véha Béla levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére: Balogh
Mihálynét javasolja.
A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt.
Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Zolnai Györgyné és Petrics
Sámuelné személyében.
A közgyűlés 2 fő tartózkodással elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket.
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
- Beszámoló a 2015 évi működésünkről, és a 2015 évi gazdálkodás eredményeiről.
Ea.: Földes Péter, és Lestyán Jánosné
- Számvizsgáló Bizottság jelentése.
Ea: Szabó László
- A 2016 évi eseménynaptár ismertetése, elfogadása.
Ea: Földes Péter
- A 2017 évi tagdíjak ismertetése, elfogadása
Ea: Földes Péter
- 2016 évi költségvetés tervezetének ismertetése, elfogadása.
Ea: Földes Péter
- Egyebek (Váradi László emlékserleg odaítélése stb.)

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van e valakinek javaslata, még napirendi pontra?
Javaslat nem volt, ezért változtatás nélkül szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Felkéri Földes Pétert, 2015 évi működésünkről a beszámolót, majd Lestyán Jánosnét
a pénzügyi beszámolót tartsák meg

1.

Földes Péter ismerteti a működésünkről a beszámolókat.
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
i) Lestyán Jánosné az egyesület 2015 évi gazdálkodás eredményét.
(Beszámoló csatolva)

Véha Béla levezető elnök megkérdezi, van-e valakinek kérdése, vagy kiegészíteni
valója a beszámolókhoz.
- Földes Péter: A jelzésfestésért kapott összeg emelte meg a bevételünket.
Több hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsájtja a beszámolókat.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolókat.
A levezető elnök felkéri Szabó Lászlót, a számvizsgáló bizottság elnökét, tartsa meg
beszámolóját.

2. Szabó László: A Számvizsgáló Bizottság most is elvégezte az éves ellenőrzését, a
könyvelés egyezőségének vizsgálatát.
(Jelentés csatolva)

Véha Béla szavazásra bocsájtja a számvizsgáló bizottság beszámolóját.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a jelentést.

3. Földes Péter a 2016 évi eseménynaptárt ismerteti.

A februári közgyűlés időpontját, már az előző klubnapon megváltoztattuk.
Pusztai László: a Kerékpárral Cserépfaluba nem május 6-8-ig lesz, hanem május 5-7ig lesz.
Zolnai Györgyné tájékoztat a Nyári tábor időpontja változott, nem június 24-26-ig
lesz, hanem június 30-tól július 2-ig lesz szállásfoglalás miatt.
A fenti módosításokkal a közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2016 évi
eseménynaptárt.
A levezető elnök felkéri Földes Pétert a 4. napirendi pont a 2017 évi tagdíjak
ismertetésére.
Földes Péter ismerteti a tagdíjak összegét:
Felnőtt dolgozó:
2500.-

Nyugdíjas
1500.Gyermek:
1200.Amint látható nem kívánjunk változtatni az előző évben fizetett tagdíjak összegét
A napirendhez hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja azt.
A Közgyűlés egyhangúan megszavazta a 2017 évi tagdíjakat.
Felkéri Földes Pétert, ismertesse a 2016 évi költségvetés tervezetet.

5, Földes Péter ismerteti a költségvetés tervezetet.

( Az anyag csatolva)
Véha Béla megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, kiegészíteni való javaslata.
Javaslat, kérdés nem volt, így szavazásra bocsájtja a költségvetést.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2016 évi költségvetést.
Határozathozatalt nem igénylő bejelentések:
Véha Béla felkéri Szabó Lászlót, és Zahorán Jánost, hogy adják át a „Váradi László
emlékserleget.
Szabó László: Már negyedik alkalommal adjuk át ezt az emlékserleget annak a
tagunknak, aki az elmúlt évben, és azelőtt is sokat tett egyesületünkért.
Az eddig végzett munkája elismeréséül adjuk át Stefanovits Judit tagtársunknak,
megköszönve munkáját, és számítunk segítésére az elkövetkezendő időkben is.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az egyesület minden tagja nevében.
Szák Anikó: Megköszöni azoknak a segítségét, akik a farsang lebonyolításában részt
vettek.
Volt színdarab, jelmezes felvonulás, szellemi vetélkedő, és sok zene, ének, és tánc,
mindenki nagyon jól érezte magát.
Földes Péter: A klubnapokon nagyon kis létszámmal (mindig ugyan azok az
emberek) jelennek meg tagjaink. Fontos lenne pedig, hiszen ott beszéljük meg a
soron következő túrákat, rendezvényeket, az egyesülettel kapcsolatos eseményeket,
ami minden tagunkat érint. A vezetőség, és a közgyűlés is megszavazta a
szolgáltatásaink igénybevételét. Ez megtalálható az eseménynaptár végén, a
tájékoztatások között.
Szüksége volna a vezetőségnek több segítségre, a sajtóval való kapcsolattartásra, a
pályázatok megírásához. Erősíteni kell a közösségi összetartozást.
2016. április. 3-ig kellene garanciális javítás keretén belül bélyegzőhely felfestést
csinálnunk. Ha lesz konkrétum, akkor visszatérünk rá.
A Körös vidék túrázója füzetből kimarad a Körösladányi Kiss Károlyék által rendezett
túra, mert úgy néz ki, hogy nem tudják megrendezni a tervezett túrákat, a nagy
leterheltségük miatt.
Véha Béla: Elkészítette a 2015 évi minősítéseket, kifüggesztette a falra, mindenki
leellenőrizheti, hogy jó-e? Mindenkinek gratulál a szép eredményekhez. Az MTSZ

kártyákat 2016-ban is érvényesíttetni kell ahhoz, hogy a minősítést tudjuk
benyújtani.
Név szerint felolvassa, hogy ki milyen minősítést ért el, az MTSZ-nél, és a VTSZ-nél
is, mindenkinek gratulál, és további jó túrázást kíván.
Tájékoztatást ad az Erdélyi nyári tábor tervezett programjairól, és a várható
költségéről.
Földes Péter: A TTT naptár még nem érkezett meg, ezért nem tudja még kiosztani.
Az Egyesületi Esemény Naptárt kell eljuttatni azoknak, akik még nem kapták meg.
Pusztai László: Téli túra az Alföldi Kéken túránk febr. 20-án lesz, a busz a
Mezőberényi megállóhelyeken felveszi a túrázókat, és mennek el Zsadányig, onnan
gyalogosan Geszt, és Biharugrán ér véget. Táv 21 km.
Lestyán Jánosné: március 9-én Nőnapi rendezvényre várják a segítségünket.
Földes Péter megkérdezi, hogy van-e valakinek még bejelenteni valója.
Bejelentés több nem volt, így megköszöni a részvételt, és a közgyűlést berekeszti.

Mezőberény, 2016. február 16.
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