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Helyszín: 

Orfű, Mecsek Háza 
 
Időpont: 

2012.04.21. 18:00-20:00 
 
Tervezett napirendi pontok: 

Elnökségi meghívóban részletezettek alapján. 

 
Jelenlévők: 

Balogh Balázs, Bauer Márton, Bujdosó Éva, Nagy Géza, Csurka Mária, Szabó Péter, 
Ország János, Mészáros József. 
 
Szavazásra jogosult jelenlévők: 

Nagy Géza elnök, Csurka Mária titkár, Mészáros József elnökségi tag, Ország János 
elnökségi tag, Szabó Péter elnökségi tag, Bauer Márton elnökségi tag. 

 

Nagy Géza elnök megállapította, hogy a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
elnöksége szavazó képes. A jegyzőkönyv vezetését Csurka Mária végezte. 

 

Elnökségi Határozatok 

2012/04/21/1. sz. határozat: 

Az elnökség elfogadta és hitelesítette a 2012.01.16-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/2. sz. határozat: 

A 2012-es évben folytatódik az egyesület tevékenységéhez kapcsolható pályázatok 
figyelése, a kiírt pályázatokra pályázati anyagok benyújtása. A tagság figyelmét ismételten 
fel kell hívni arra, hogy az adóbevallások ideje még tart, szorgalmazzák az 1%-os 
nyilatkozatok kitöltését ismerőseik körében. 

Az egyesület pályázat keretében eddig elnyerte: 4 barlang biztonsági előírásoknak megfelelő 
lezárása; a barlangba való lejutás hosszú távú biztonságossá tétele. A munkálatok májustól 
indulnak és előre láthatólag 2013 szeptemberéig tartanak majd. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/3. sz. határozat: 

Csurka M. titkár a közgyűlési jegyzőkönyvvel és tisztségvállalói nyilatkozatok elkészítésével 
május első hetében elkészül és azt a Bírósági beadásra alkalmas állapotban átadja Bauer M. 
elnökségi tagnak. Bauer M. vállalja, hogy személyesen viszi be a Szegedi Törvényszékre. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

 

 



2012/04/21/4. sz. határozat: 

A közhasznú szervezetek működését szabályozó jogszabályokban több változás történt az 
elmúlt hónapokban. Nagy G. és Csurka M. vállalja, hogy ezen jogszabályoknak utána jár, 
elektronikus formátumban az elnökség számára elérhetővé teszi. Az egyesületet érintő 
változásokról egy kivonat formájában, legkésőbb a következő elnökségiig tájékoztatást ad. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/5. sz. határozat: 

Nagy G. tájékoztatta a tagságot a Gomba-projekt (Vízfő forrás szivattyúháza) állásáról: 

- plakátok készülőben, a kiadvány szerkesztés alatt; 

- az épület ki van takarítva, látogatókat már fogad; 

- idei évben fontos elvégezni: beázás elleni védelem; veszélyes fák eltávolítása; 

- 2013-as feladatok: belső kivilágítás kiépítése, egyéb javítások. 

A terület magántulajdon, a kapcsolatot fel kell venni a felügyeleti szervekkel. Az építmény 
műemlék, az állagmegóvás és a fenntartás ennek maximális figyelembevételével történhet 
csak! 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/6. sz. határozat: 

Nyári „Miki” túra: időpontja 2012. július 21-22. Helyszín Jósvafő. 

Egyesületünk segíteni szeretne egy 14 éves, nevelőszülőknél elhelyezett fiú kívánságának 
teljesítésében, aki a Baradla barlangba szeretne eljutni képzett barlangászok segítségével. A 
kívánságra Marosi Cs. figyelt fel egy újság honlapján. Amennyiben a mi egyesületünkre esik 
a választás, akkor alakítunk egy 4-5 fős csapatot és a nyári Mikulás túra keretében teljesítjük 
a gyermek kívánságát. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/7. sz. határozat: 

Egyéb vállalt feladatok áttekintése: 

- kutatás idei feladatai; 

- oktatás: a T1-es tanfolyam március hónapban rendben lezajlott, jól sikerült; jövőre 
alapfokú tanfolyam indítása várható; ennek szervezése szeptemberben elkezdődik; 

- túrák: éves túrák szerveződnek; 

- munkák: barlangok biztonságossá tétele. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

2012/04/21/8. sz. határozat: 

Ország J. szeretné áttekinteni a korábbi elnökségi üléseken elhangzott vállalásokat, illetve 
megnézni, hogy ezek mennyire valósultak meg, mennyire mondhatóak eredményesnek. 

Az esetleg nem teljesült feladatok újbóli átbeszélése és kivitelezése várható. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

 

 

 



2012/04/21/9. sz. határozat: 

Az elnökség a következő időpontokban fogja tartani megbeszéléseit: 

- június 16., 18.00 óra, Orfű. Gomba projekt. 

- augusztus 04., 18.00 óra, Nyári tábor. 

- augusztus 25., 18.00 óra. 

- szeptember 22., 18.00 óra. 

- októberi Dezső Fesztivál. 

Szavazás eredménye: igen: 6 nem: 0 tartózkodik: 0 

 

 

Nagy Géza elnök, az elnökségi ülést lezárta.     Hitelesítők: 


