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Jegyzőkönyv 

A KTE 2009.évi közgyűléséről 

 

Helyszín: OFI – OPKM díszterme, 1088 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 

Időpont: 2009. november 5-én, 10 órakor. A Közgyűlési meghívóban meghirdetett 

megismételt időpont: 13.15 – 14.45 óra 

A  KTE 2009. évi közgyűlését megnyitja Dömsödy Andrea 13.15-kor. 

A közgyűlés levezetésére  az egyesület elnöksége felkérte Gérnyi Ferencnét,  aki a feladatot 

vállalta. A jelenlévő tagok kézfeltartással  egyhangúan megszavazták a levezető elnök 

személyét. 

A jegyzőkönyv vezetésre felkérte a közgyűlés Bondor Erikát, akit a feladatra egyhangúlag 

megszavaztak a tagok. 

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte és megszavazta Molnárné Vajda Zsuzsanna 

és Pletserné Duffek Ágnes jelen lévő KTE tagokat. 

 

A KTE 120 tagjából a közgyűlési jelenléti ív  szerint aláírásukkal  55 tagunk rögzítette 

jelenlétét. 

A levezető elnök megállapítja: A beszámolók elfogadásában és a tagdíj kérdésében így a 

közgyűlés határozatképes, a további meghirdetett napirendi pont  (közhasznúsítási eljárás) 

tekintetében a közgyűlés nem határozatképes. Utóbbihoz a tagság legalább  2/3-ának 

jelenléte lenne szükséges, az Alapszabály szerinti kétharmados többség miatt. 

 

Napirendi pontok: 

• Éves beszámolók – a jegyzőkönyv 1-3. sz. mellékletét képezik 

 

1. Szanádiné Lázár Csilla megtartja elnöki beszámolóját 

2. Rónyai Tünde megtartja a gazdasági beszámolót 

3. Szakmári Klára, a KTE Ellenőrző Bizottságának elnöke ismertette az egyesület 

gazdálkodásának és működésének helyzetét 

 

• A beszámolók elfogadása. A három beszámolót a jelenlévő tagság (közgyűlés) 

egyenként megszavazta. Eredmények: az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

A gazdasági beszámolót 54 tag elfogadta kézfeltartással, 1 fő tartózkodott.  



 2 

Az ellenőrző bizottsági beszámolót  54 tag elfogadta kézfeltartással, 1 fő 

tartózkodott. 

 

• A közgyűlés döntött a 2010. évi tagdíjakról.    Az elnökség javaslatára a tagdíjak 

rendszere és mértéke nem változott. (Aktív tagok: 5000,- Ft, nyugdíjasok, GYES-en 

lévők, egyetemi hallgatók, CSMKE és MKE tagok: 2000,- Ft. Testületi tagdíj 20 000,- 

Ft. Tiszteletbeli tagjaink számára a tagság díjtalan.) Mindezt 54 tag megszavazta, 1 

ellenszavazat volt. 

 

• Az MKE közgyűlésén a tagság döntése értelmében a mindenkori elnökségi tagok 

képviselik a KTE-t (Küldöttek). Az MKE Tanácsában képviselőnket kijelölni az elnök 

jogköre. A napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag megszavazta. 

 

• Gérnyi  Ferencné megköszönte a KTE elnökségi tagjainak a munkáját. A közgyűlést 

13.45-kor bezárta. 

 

A jegyzőkönyv mellékleteit képezi: 

1. Lázárné Szanádi Csilla elnöki beszámolója a KTE 2009. évi működéséről 

2. Rónyai Tünde 2009. évi gazdasági beszámolója 

3. Szakmári Klára beszámolója az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről és a KTE 2009. évi 

működésének jogszerűségéről 

Budapest, 2009. november 5. 

Bondor Erika 

jegyzőkönyv-vezető 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Sz. ig. szám: ……………………………………………………….. 

A fenti jegyzőkönyv a KTE 2009. évi közgyűlésén elhangzottakat híven tükrözi és a helyszínen 

készült.   

 ………………………………………………………….  ……………………………………………………. 

            Pletserné Duffek Ágnes           Molnárné Vajda Zsuzsanna 

Lakcím: …………………………………………………………  Lakcím: ……………………………………… 

……………………………………………………………………..  …………………………………………………… 

Szig. szám……………………………………………………….  Szig.szám…………………………………….. 


