
Jegyzőkönyv
Az MKE Borsod Megyei Szervezetének

üléséről

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Időpont: 2006. 01. 25. 14 óra
Résztvevők: 31 fő

Napirendi pontok:
1. A 2006. Január 17-ei közgyűlésen elhangzottak ismertetése
2. Tagdíj összegének ismertetése, illetve elfogadása
3. Beszámoló a Megyei Szervezet 2005. évi programjairól
4. A 2006. évi tervezett programok ismertetése

1. Az elnök és a titkár köszöntötte a jelenlévőket , ismertette a napirendi pontokat.
2. Gulyás Lászlóné titkár beszámolt a közgyűlésen elhangzottakról: a tagdíj új összegéről,

illetve az egyéni tagdíjak elfogadásáról. Beszámolt az Etikai Kódex ünnepélyes
aláírásáról, s minden megjelent tagnak kiosztotta annak egy fénymásolt példányát.
Tájékoztatott az otelki könyvtár segítségkéréséről, s kérte a tagokat, hogy támogassák azt.
Molekné Kőrösi Beatrix részletesen tájékoztatott az egyéni és testületi tagdíjakról, a
pártolói tagdíjak alakulásáról.

3. A résztvevők megvitatták az egyéni tagdíjbefizetés összegét, melyet 30 fő támogatásával,
1 fő tartózkodása mellett 4.000,- Ft/év-ben szavaztak meg.

4. Az elnök ismertette a szervezet 2005. évi programjait, kirándulásait, beszámolt azok
sikerességéről. Szólt a szervezet pályázati tevékenységéről, azok eredményeiről.
Ismertette a megyei szervezet pénzügyi helyzetét, bevételeinek, kiadásainak alakulását.
Tóthné Hegyi Judit az ellenőrző bizottság elnökeként ismertette a tagokkal a 2006. január
25-én történt naplófőkönyvi ellenőrzés eredményét. Az ellenőrzés során a bizottság tagjai
hibát, pontatlanságot nem találtak. Tóthné a bizottság nevében köszönetet mondott
Karszáné Bányai Klárának, a pénzügyi területen végzett eddigi munkájáért.

5. Gulyás Lászlóné ismertette a 2006-ra tervezett programokat, melyek között szerepel
kistelepülési konferencia, kirándulás Krasznokvajdára, az evangélikus könyvtár
megtekintése, az őszi Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények a megyei
könyvtárral közösen.

6. Ezek után lehetőség nyílt egyéb témák megbeszélésére. Felvetődött a nyíregyházi megyei
könyvtár meglátogatásának terve a kirándulással kapcsolatban. Molekné Kőrösi Beatrix, a
kazincbarcikai könyvtár vezetője meghívta a szervezet tagjait egy könyvtárlátogatásra.

7. Az elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, segítségét és ezzel bezárta az ülést.

Miskolc, 2006. január 25.

Tóthné Hegyi Judit
Jegyzőkönyvvezető
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