Jegyzőkönyv
a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2011. június 26-i
elnökségi üléséről
Helyszín:
Budapest, Szépvölgyi út.
Időpont:
2011.06.26. 18:00-19:30
Tervezett napirendi pontok:
A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó szerint (1. melléklet)
Jelenlévők:
Nagy Géza, Csurka Mária, Szabó Péter, Szigetvári István, Ország János, Tarnai Tamás,
Turi Barna, Gyenes Gábor
Szavazásra jogosult jelenlévők:
Nagy Géza elnök, Csurka Mária titkár, Szabó Péter elnökségi tag, Szigetvári István
elnökségi tag, Ország János elnökségi tag.
Nagy Géza elnök megállapította, hogy a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
elnöksége szavazó képes. A jegyzőkönyv vezetését Ország János végezte.
Elnökségi Határozatok
2011/06/26/1. sz. határozat:
Az elnökség elfogadta és hitelesítette a 2011.03.12-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
Szavazás eredménye:

igen: 5

nem: 0

tartózkodik: 0

nem: 0

tartózkodik: 0

2011/06/26/2. sz. határozat:
Az elnökség elfogadta Kis László tagfelvételét.
Szavazás eredménye:

igen: 5

Az elnökség elfogadta Ambrus Gergő és Mátyus Kornél megújított tagfelvételét.
Szavazás eredménye:

igen: 5

nem: 0

tartózkodik: 0

Az elnökség nem fogadta el Főző Péter megújított tagfelvételét. Mivel szavazategyenlőség
alakult ki, az Alapszabály 18. § (1) alapján az elnök szavazata döntő értékű volt.
Szavazás eredménye:

igen: 2

nem: 2

tartózkodik: 1

2011/06/26/3. sz. határozat:
T.T. ismertette a pénzügyi helyzetet. Elmondta, hogy aláírás előtt áll két munkaszerződés,
amelyek pénzügyi tartalékot képezhetnek az egyesület számára. Tájékoztatta az elnökséget,
hogy szeptemberben operatív munkamegbeszélést szerveznek, amire minden tenni akaró
tagtársat szívesen látnak. A pénzügyi beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
Szavazás eredménye:

igen: 5

nem: 0

1

tartózkodik: 0

2011/06/26/4. sz. határozat:
Az elnökség kitűzte a következő elnökségi időpontját és helyszínét. 2011.08.06. szombat
este 18:00, Orfű, nyári tábor.
Szavazás eredménye:

igen: 5

nem: 0

tartózkodik: 0

Egyebek:
1, Alapszabály módosítás

felelős: Nagy Géza

N.G. és T.T. megvizsgálják az alapszabály módosítás lehetőségét az elnöki poszt
megosztása ügyében.
2, Bírósági bejegyzés, taglista

felelős: Ország János

N.G. érdeklődött, hogy a közgyűlés bejegyzésre került-e már a bíróságon. Valamint
felvetődött a taglista aktualizálása is. O.J. vállalta, hogy Bauer Mártontól megkérdezi a
mindkét ügy jelenlegi állását.
3, Alapfokú tanfolyam
Sz.I. és O.J. beszámoltak a 2011. évi alapfokú tanfolyam eredményéről.
4, 2011. évi nyári tábor
T.T. beszámolt a 2011. évi nyári tábor előkészületeiről.
5, Egyesületi programok

felelős: Nagy Géza

N.G. javasolta az egyesület összekovácsolásának céljából egy fotópályázat kihirdetését.
Témák: közösségi élet, barlang és táj. A fotópályázat menetét, a bírálókat és a jutalmakat a
levelező listán keresztül fogjuk kidolgozni. A fotópályázat szervezését N.G. vállalta.
Szintén N.G. javasolta és vállalta egy pilisi túra megszervezését. Elsősorban a Vazelincsoport részére, de bárki jelentkezhet. Várható időpontja szeptember.
Sz.I. javasolta és vállalta egy aggteleki hétvége megszervezését. Várható időpontja
szeptember.
Az idei évben a Mikulás-túra a szokott időpontban, december 2-4. várható.
A túrák szervezését Szeredi Annával mint túrafelelőssel és az egyesületi programnaptárral
mindenkinek egyeztetnie kell.
6, Nagyház felújítás

felelős: Csurka Mária

Cs.M. felvetette, hogy a Nagyházban tisztasági festésre van szükség. Vállalta, hogy
szeptemberre szervez egy hétvégét, ahol közösségi erővel kifestjük a szobákat.
7, Pesti kötéltechnikai eszközök

felelős: Szigetvári István

Felvetődött, hogy pesti felszerelés jelenleg egy olyan korábbi tagtársunknál van raktáron, aki
idén még nem fizetett tagdíjat. Mivel ez ellent mond a szabályzatainknak, tapintatosan
megkérdezzük a volt tagtársunkat a szándéka felől, s megoldást keresünk a felmerült
problémára. Sz.I. vállalta az utánajárást.

Nagy Géza elnök, az elnökségi ülést lezárta.

Hitelesítők:

1. melléklet
Javasolt napirendi pontok:
1. Egyesületi fotópályázat, melynek eredményéből képeslapokat és plakátokat
készítenénk. Három csoportban lehetne, 1. Kristáyok-ásványok, 2. Geolgógiai
szerkezetek, 3. Barlangi életképek.
2. A másik téma egy egyesületi őszi (Mikulás jellegű) túra szeptemberben a Pilisben.
Lehetséges szállások Kőhegy/Csobánka Ózon kemping. Előtte a nyáron tartanánk
egy pilisi túrát, célzatosan, de nem kizárólagosan az egykori Vazelin csoport részére.
3. Az egyesület hiteltartozása, az ezzel kapcsolatos munkák és pénzek várható
alakulása. Ehhez pontos számokat kell kérni az operatív csapattól.
4. Az egyesület oktatási programja, alapfokú, T2, túravezetői.
5. Az egyesület túra és egyéb közösségi programjainak egyeztetése a második félévre.
6. Nyári kutatótábor, kutatási időpontok betervezése a második félévre. Engedélyek
átnézése.
7. Pályázatok és futó operatív programok helyzete.
8. Elnökségi időpontok és helyszínek kitűzése a második félévre.
9. Honlap fejlesztés alakulása.

