
Jegyzőkönyv
Az MKE Borsod Megyei Szervezetének

tisztújító taggyűléséről

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Időpont: 2006. 12. 11. 14 óra
Résztvevők: 35 fő, akik közül ketten intézményt is képviseltek

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2006. november 21-i budapesti tanácsülésről
2. Bokrosné Stramszky Piroska elnök beszámolója a 2003-2006 között

végzett munkáról
3. Választás

Bokrosné Starmszky Piroska köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a taggyűlés
tagjainak több mint 50 %-a jelen van, így az határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.

1. Molekné Kőrösi Beatrix képviselte a megyei szervezetet a 2006. november 21-i budapesti
közgyűlésen. Molekné ismertette az itt elhangzott legfontosabb információkat:

- kihirdetésre került a 2007. évi Vándorgyűlés helye és ideje: 2007. július 12-14.
Szeged

- felmerült kérdésként és javaslatként az, hogy a nem egyesületi tagok részére
magasabb legyen a részvételi díj, hiszen a tagok és nem tagok által befizetett
összeg között nagyon csekély a különbség

- Ismertette az MKE országos jelölésével kapcsolatos tudnivalókat: a választást
2007. márciusára írják ki; vita volt arról, hogy lehet-e ajánlásokat elfogadni e-
mailben

- Bokrosné felolvasta az MKE levelét, és a jelöltek listáját. Szólt arról, hogy ez
felkerül az MKE honlapjára is. A jelöltállítás határideje 2007. január 15.

2. Bokrosné Stramszky Piroska az MKE Borsod megyei szervezetének elnöke beszámolt az
egyesület 2003-2006 között végzett munkájáról. (A részletes beszámoló mellékelve a
jegyzőkönyvhöz)

Tagság: 2006. évben az egyesület 44 egyéni és 3 testületi taggal zárja le a ciklust
Rendezvények: Szólt a számos szakmai és kulturális rendezvényről, melyet ezen
időszakban más intézményekkel együtt, főleg a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
támogatásával sikerült megszervezni. Kiemelten szólt a 2004. évi, 36. Könyvtáros
Vándorgyűlésről, mely Miskolcon került megrendezésre. Ez nagyon sikeres volt, s újból
csak megköszönni tudta az ebben segítséget nyújtó tagok és intézmények munkáját.
Ezenkívül szólt az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” programsorozatról.
Tanulmányutak: A négy év alatt a tagság járt Erdélyben, a Neumann-házban, az
Országházban és az Országgyűlési Könyvtárban, Kárpátalján. Ezek az utak minden
alkalommal nagyon jól sikerültek. Ezenkívül szólt a „Helyismereti séták”
programsorozatról. Kiemelten megköszönte Nagy Gábor és Vinnai Gabriella segítő
munkáját a tanulmányutak és a helyismereti séták megszervezésében.
Kommunikációs tevékenységek: A Miskolci Egyetem Könyvtár – Levéltár – Múzeum
vállalta, hogy elkészíti az egyesület honlapját. Ez meg is történt, melyet azóta is frissít és
karbantart. Köszönet érte Burmeister Erzsébet főigazgató asszonynak. Létrehozásra került



egy levelező lista is az mke.borsod@rfmlib.hu címen,  mely  segítséget  nyújt  a  tagok
információval való ellátásában. Ezen kívül többen írtak cikket könyvtári szaklapokban.
Gazdálkodás: Az egyesület bejelentési kötelezettségei hiányosak voltak a különböző
állami szervek (APEH, TB, Miskolci Önkormányzat) felé. Ezek pótlásra kerültek,
mindenféle bejelentési kötelezettség rendben van. 2004-ben készült el az egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet a tagság elfogadott. Szólt az elnök a
benyújtott és megnyert pályázatokról, valamint az egyesület pénzügyi helyzetéről is. Itt
köszönte meg Karszáné Bányai Klára gazdaságvezető, és Gulyás Lászlóné titkár többéves
munkáját.

A beszámolót a tagok egybehangzóan elfogadták.

3. Csatlósné Radeczky Mária a jelölő bizottság nevében tájékoztatta a tagokat a jelölés
lefolyásáról. Sajnálatos volt számára a tagok érdektelensége: a 44 egyéni és 3 intézményi
tag közül csupán 25 tag állított jelöltet. A három tagú jelölő bizottság további tagjai voltak
Pálfi Erika, Nagy Gábor.
A beérkezett anyagok összesítése után azokat megsemmisítették, megkérdezték a
jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. Az 5 elnökjelöltből 2, a 27 elnökségi tagból 18
vállalta el a jelölést. A jelölő bizottság tagjai is kaptak szavazatokat, de
összeférhetetlenség miatt ezt visszautasították.
A jelölő bizottság javasolta, hogy a gyorsaság és egyszerűség miatt ők legyenek a
szavazatszámláló bizottság tagjai is. Ezt a tagság 2 tartózkodás és 33 igen szavazat mellett
elfogadta.
Csatlósné ezek után ismertette a szavazás menetét:
1 elnökre és 4 fő vezetőségi tagra kell leadni a szavazatokat. A szavazás két ütemben, két
szavazólapon történik, először az elnök személyére, majd a vezetőségi tagokra lehet leadni
a szavazatokat, melyet a szavazólapon aláhúzással kell jelölni Az elnök esetében a tagok
több, mint 50 %-ának szavazata szükséges a megválasztáshoz, a vezetőségi tagok esetében
pedig a 4 legtöbb szavazatot kapott személy kerül be a vezetőségbe, + egy póttag, aki az
5. legtöbb szavazatot kapott személy lesz. Az elnökségen belüli tisztségeket a tagok
egymás között jelölik ki.
Csatlósné ismertette a jelölőlistákat.
Ez elnöki posztra jelöltek: Bokrosné Stramszky Piroska, Gulyás Lászlóné. Ezt a tagok 1
tartózkodás és 34 igen szavazat mellett elfogadták.
A vezetőségi tagságra jelöltek listáját a tagok egybehangzóan elfogadták.
Ezek után került sor a szavazásra.
A szavazatok összeszámolása utáni eredmény a következő:

Elnök:

Jelöltek Kapott szavazatok száma
Bokrosné Stramszky Piroska 14
Gulyás Lászlóné 23

Így a 2007-2010 közötti időszakban az MKE Borsod megyei szervezetének új elnöke
Gulyás Lászlóné lett.
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Vezetőségi tagok:
Jelöltek Kapott szavazatok száma

Bardóczyné Konderák Valéria -
Benke Adrienn 4
Bokrosné Stramszky Piroska 13
Bukta Imréné 2
Burmeister Erzsébet 16
Dajkáné Mészáros Mária 10
Gulyás Lászlóné Elnök lett
Karszáné Bányai Klára 23
Kecsmárné Csipi Gizella 2
Miklós Katalin 3
Misán Valéria 1
Mitróné Kádár Éva 12
Molekné Kőrösi Beatrix 9
Toronyi Józsefné 4
Tóthné Hegyi Judit 14
Tumikné Csurák Ágnes 17
Venyigéné Makrányi Margit 8
Zahuczky László 5

A legtöbb szavazatot kapott 4 fő, akik vezetőségi tagok lettek:
Karszáné Bányai Klára, Tumikné Csurák Ágnes, Burmeister Erzsébet, Tóthné Hegyi Judit

Póttag: A szavazatok alapján Bokrosné Stramszky Piroska lett volna a póttag, de ő
lemondott erről, így Mitróné Kádár Éva lett a póttag.

Az újonnan megválasztott elnök és vezetőségi tagok elvonultak, és megbeszélték egymás
között a tisztségek felosztását. Ennek eredményeként a titkár Tóthné Hegyi Judit, a
gazdaságvezető Karszáné Bányai Klára, az Ellenőrző Bizottság elnöke Tumikné Csurák
Ágnes lett.
Az egyesület bankszámla feletti rendelkezési joga Gulyás Lászlóné elnök, és Karszáné
Bányai Klára gazdaságvezető joga.

A választások után a régi elnök, Bokrosné megköszönte a tagok eddigi munkáját és
további sok sikert kívánt az új elnöknek a munkához.
Az új elnök, Gulyásné köszönte a bizalmat, és kérte a tagok együttműködését a
megkezdett munka folytatásához.

Miskolc, 2006. 12. 11.
……………………………..
       Tóthné Hegyi Judit
       jegyzőkönyvvezető

……………………………………. ……………………………………
                         tanú    tanú

……………………………………. ……………………………………
           lakcím, szem. ig. sz.               lakcím, szem. ig. sz.
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