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KTE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA
AZ EGYESÜLET 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Az Ellenőrző Bizottság tagjaiban nem történt változás 2014. évhez képest. Horváthné Szandi
Ágnes, Zseli Klára és jómagam veszünk rész a bizottság munkájában, a KTE Alapszabályában
megfogalmazott ellenőrzési feladatok mentén.
Az elnökségben történt személycsere sikeresnek bizonyult, a pályázati ügyeket Szlávikné
Cséfalvay Krisztina vette át, a titkári feladatokat Tóth Viktória vállalta. Ez utóbbi tisztség azért
is fontos, mert Viki sok teendőt tud levenni Szakmári Klára elnökasszonyunk válláról. Klári
egészségi állapotáért már aggódunk, mert embertelen egyesületi teher rakódik rá, a napi iskolai
munkája mellett.
Az elnökség a 2015. évi munkatervének megvalósítást elérte, a célul kitűzött feladatokat
túlszárnyalta. Hiszen előre nem látható programok úsztak be a KTE életébe, mint a
sepsiszentgyörgyi kollégánk Kiss Laci nagyon izgalmas biciklis kampánya”Kerékpárral az iskolai
könyvtárakért” a Fekete- tengertől az Északi tengerig címmel. A magyarországi szakaszon mi is
segítettük az útját.
Végül sikerült tető alá hozni a XIV. Nyári Akadémiát Dömsödy Andrea alelnökünknek
köszönhetően. A 2011. évi békéscsabai akadémia után ismét volt egy jó hangulatú szakmai
továbbképzés Egerben, ami a szakmaiságon túlmutatva baráti találkozó is volt egyben.
Ami még nem volt tervezhető az a nemzetközi kapcsolatok ilyen mérvű kedvező alakulása,
amit Kámán Veronika áldozatos munkájával ért el. Az ő révén szerepelünk a nemzetközi
porondon. Ő az IASL-lel napi levelező kapcsolatban van, az IASL elnöke tervezi magyarországi
látogatását. Kíváncsi ránk. A KTE 2016-ban fogja ünnepelni a 30 éves évfordulóját. Milyen jó
lenne, a két ünnepélyes esemény egybeesne!
A hagyományos szakmai napunkat, a tavaszi és a jelen őszi is megrendezésre került más-más
helyszínnel. Szeretném megjegyezni, hogy egyre nehezebb helyet találnunk konferenciánk
megtartásához. Nagyon sokat kell kopogtatnunk, hogy beengedést nyerjünk ide vagy oda. Nem
mindenhol fogadnak már tárt ajtókkal.
Örömmel tölt el a KTE tagságának növekvő száma, annak ellenére, hogy a tagdíj összege
2015-ben emelkedett, évvégéig nem várható lemorzsolódás Cs. Bogyó Kata szerint, aki a
tagnyilvántartást nagyon pontosan vezeti. A tagság megtartása érdekében az elnökség próbál
megfelelni az elvárásoknak.
A korrekt szakmai tájékoztatás az egyik alappillére ennek. Nagyon jól működő, naprakész
honlapot készít Dömsödy Andrea, aKTE-nekblogja is van, és Facebookon is fent vagyunk. Egyre
hangsúlyosabb lesznek a kör-emailek, mert meggyorsítják a napi információ-áramlást a tagok
között. Az egyesület kommunikációs tevékenységét Nyírő Gizella végzi.
Pályázati forrásból készül a Kis KTE könyvek következő kötete, amely nagyon vonzó a tagság
számára, mert ingyenesen jutnak hozzá. A kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvek
hasznos szakmai információt, ismeretanyagot nyújtanak a könyvtárostanároknak.
A Hírlevél évente kétszer jelenik meg, többen elektronikus formában kérik, 16 fő
nyomtatásban, papírformátumban igényli.
Az egyesület pénzügyi forgalmát Donkó Erika vezényli, ő zsonglőrködik a forintokkal.
Részletesen beszámolt a KTE anyagi helyzetéről.
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Rónyai Tünde a jogi útvesztőkben, a tankönyvkérdésekben próbál kiigazodni, szaktanácsokat
adni, segítve az egyesülethez tanácsért forduló könyvtárostanárokat. Nemcsak az egyesületi
tagokkal van tanácsadói kapcsolatban, hanem aki szakmai kérdésekben fordul az egyesülethez
Tünde válaszol rá. Emellett az irattárat és az archívumot vezeti.
Pályázati ügyekben Szlávikné Cséfalvay Krisztina jól vette az akadályokat, két pályázatot is
nyert az egyesületnek ezekben az ínséges időkben.
Szakmailag és emberileg kiváló csapat dolgozik együtt a vezetőségben.
Az elnökség tagjai a vállalt feladatukat legjobb tudásunknak megfelelően, szorgalmasan végzik.
Köszönet az önfeláldozó munkájukért. Az Alapszabály előírásait megtartva rendszeresen
ülésezett az elnökség 2015-ben is, többször Dömsödy Andrea lakásában ültek össze más
lehetőség hiányában. A KTE nincs irodája, sem ügyviteli alkalmazottja, aki feltornyosuló és egyre
több adminisztrációs teendőket végezné.
Az elnökség 2015-re tervezett feladattervét megvalósította, sőt többet is, mert az évközben
adódott, előre nem várható problémákkal is meg kellett birkózni. Muszáj hangot adnom annak az
aggodalmamnak, hogy különösen az elnök és a szakmai alelnök nagyon leterhelt.
Az Ellenőrző Bizottság úgy ítéli meg, hogy Szakmári Klára elnök és Dömsödy Andrea szakmai
alelnök áldozatos munkával, töretlen munkabírással, kellő céltudatossággal, összehangoltan,
együttműködve irányítja a KTE vezetőségét, az egyesület tevékenyégét.
Az elnökség több fronton is aktív szerepet vállalt az egész könyvtárostanári szakma
helyzetének erősítéséért, a tankönyvkérdésben, mely munka, napi szintű feladatokat rótt ki. Az
elnökség a mindennapi családi és munkahelyi feladatai mellett, munkaidőn túl, önként vállalva,
minden fizetség nélkül, társadalmi munkában végzi tisztségét. Szeretetből, szakmai
elhivatottságból…
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a KTE elnöksége felelősségteljesen végezte 2015. évi
munkáját, ellenőrzésünk során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Az alapszabály, valamint az ügyrend és a gazdálkodási szabályzat szerinti működést, és a
gazdálkodás jogszerűségét rendben találtuk.
Budapest, 2015. november 4.
Horváthné Szandi Ágnes
EB tag

Zseli Klára
EB tag
Petri Ágnes
EB elnök

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanar.wordpress.com/

2/2

