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Jegyzőkönyv 

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2011.évi közgyűléséről 

 

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

Időpont: 2011. március 9-én, 10 órakor. A Közgyűlési meghívóban meghirdetett megismételt 

időpont: 13.15 – 14.45 óra 

1. A  KTE 2011. évi közgyűlését megnyitja Dömsödy Andrea 13.15-kor. 

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

feladatot vállalta. A jelenlévő tagok kézfeltartással egyhangúan megszavazták a 

levezető elnök személyét. 

3. A jegyzőkönyv vezetésre felkérte a közgyűlés Tóth Viktória, akit a feladatra 

egyhangúlag megszavaztak a tagok. 

4. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte és egyhangúlag megszavazta Molnár 

Vilmosné és Orbán Gizella jelen lévő KTE tagokat. 

A KTE 104 tagjából a közgyűlési jelenléti ív szerint aláírásukkal 51 tagunk rögzítette 

jelenlétét. 

5. 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 –betegség miatt távol, Lázárné Szanádi Csilla 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) 

nyíltan, egyenként megszavazta.  

Eredmények: az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

A gazdasági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

Az ellenőrző bizottsági beszámolót 50 tag elfogadta kézfeltartással, 1 fő tartózkodott. 
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6. A jelölőbizottság beszámolója a jelölésekről – Bilicsi Erika 

Elnök 

Szakmári 
Klára 15 

Eigner Judit 1 

Dömsödy 
Andrea 2 

  

Titkár 

Tóth Viktória 1 

Bilicsi Erika 1 

Szakmári 
Klára 1 

Dr. Eigner 
Judit 4 

Deákné Ács 
Enikő 1 

Adoryán 
Emese 1 

Örményiné 
Farkas 
Andrea 2 

  

Gazdálkodás 

Petri Ágnes 15 

Schmél 
Ferencné 1 

Rónyai Tünde 1 

  

Irattár és 
archívum 

Rónyai Tünde 12 

Horváth 
Viktória (Bp.) 1 

Gérnyi 
Ferencné 1 

Szász Éva 1 

Gráberné 
Bősze Klára 1 

Örményiné 
Farkas 
Andrea 1 

  

Ellenőrző 
bizottság 
elnöke 

Dr. Eigner 
Judit 11 

Gérnyi 
Ferencné 1 

Tóth Viktória 1 

Horváth 
Viktória 1 

Petri Ágnes 2 

  

Ellenőrző 
bizottság 

tagja 

Szakmári 
Klára 1 

Sunyovszky 
Anna 11 

Gérnyi 
Ferencné 1 
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Violáné 
Bakonyi 
Ibolya 1 

Rakonczás 
Szilvia 1 

Molnárné 
Vajda Zsuzsa 1 

Csernyánszky 
Erzsébet 1 

7. A szavazatszámláló bizottság megválasztása nyílt szavazással. A jelölő 

bizottság tagjai vállalták a szavazatszámláló bizottság munkáját: Bilicsi Erika, Szepesi 

Hajnal, Tóth Józsefné Irénke. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a bizottság 

tagjait. 

 

8. A jelöltek bemutatkozása, rövid programnyilatkozatok,melyek olvashatók az 

egyesület honlapján ill. megjelent a Hírlevélben. Nyilatkozattétel tisztségek szerint. 

Elnökjelölt: Szakmári Klára 

Ellenőrző bizottság elnöke jelölt: dr.Eigner Judit 

Gazdasági felelős: dr. Dömötörné Petri Ágnes 

Irattáros: Rónyai Tünde 

Ellenőrző bizottság tagja: Sunyovszky Anna 

 
9. A levezető elnök felteszi a kérdést, van-e a jelenlevők között, aki további jelöltet 

szeretne megnevezni. Hozzászólás nem volt. 

 
10. Az egyesület elnökének és az Ellenőrző bizottság elnökének megválasztása titkos 

szavazással. 

A közgyűlés közben 5 fő távozott. 

 
11. A szavazatszámláló bizottság a leadott szavazatokat megvizsgálta és összesítette. 

 
12. A választási eredmény kihirdetése (elnök, ellenőrző bizottság elnöke)- Bilicsi Erika 
A tagok Szakmári Klárát  46 igen szavazattal megválasztották a KTE elnökének, 
Dr.Eigner Juditot  44 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az ellenőrző 
bizottság elnökének. 
 
13. Az elnökség tisztségviselőinek ( gazdasági felelős, irattáros, ellenőrzőbizottsági 

tag) megválasztása titkos szavazással. 

A tagok gazdasági felelősnek Dömötörné Petri Ágnest 45 igen, 1 nem szavazattal 

megválasztották. Irattáros feladatkörre Rónyai Tündét 44 igen és 2 nem szavazattal 

választották meg. Az ellenőrző bizottság tagjának Sunyovszky Annát 45 igen és 1 nem 

szavazattal választotta meg a tagság. 

 
14. A 2012. évi egyesületi tagdíj mértékéről szóló előterjesztés- Szakmári Klára 
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15. Hozzászólások, majd nyílt szavazás a 2012-es tagdíj mértékéről 
 
Gérnyi Piroska – Nem tartja soknak az 5.000,-Ft-ot. 

Molnár Vilmosné – 4.000,-Ft-ot javasol. 
Petri Ágnes – Felveti, mit is kapunk az 5.000,-Ft-ért. Két szakmai nap – ingyenes 

részvétellel, NYAK – kedvezményes a tagok részére, nem kell részvételi díjat, 
kiadványok, KELLO kedvezmények. A KTE nem a tagdíjbefizetésekből él, hanem 
a pályázatokból, de ha nem lesznek pályázati kiírások, miből fogunk megélni. 

Szlávik Jánosné – tagdíjcsökkentés nem fogja nagyban növelni a létszámot. 

Bondor Erika – a pályázati pénzek csak célirányosan költhetőek, a tagdíj az, amit 
szabadon fel tudunk használni. Eddig sem pazaroltunk. 

Dömsödy Andrea – a mai büfé 

Szepesi Hajnal – A Civil Akadémia tanulsága – az is tag, aki nem fizet tagdíjat. 
Keressük meg azokat, akik nem fizetnek, ne veszítsük el őket! 

Gérnyi Piroska – Jó ötlet! 

Horváth Viktória – Más egyesületek példájára különböző tagsági viszonyokat 
vezessünk be! 

Dömsödy, Gérnyi – Ilyenek nálunk is vannak: gyesen lévők, nyugdíjasok más összeget 
fizetnek. 

Szakmári Klára – Most nem tudunk alapszabályt módosítani, ahhoz 2/3-os részvétel 
kellene. Jelenleg minden információ nyílt, a TTE már meglépte, hogy korlátozza 
a honlapon való információkhoz való hozzáférést, mi is hasonlókon 
gondolkodunk. Sok energia a szakmai anyagok létrehozása, ha ehhez 
tagdíjfizetés nélkül hozzájutnak, akkor nem fognak tagdíjat fizetni. 

Dömsödy Andrea – Kit képviselünk a könyvtárostanárokat vagy az egyesület tagjait? 

16. Levezető elnök felteszi szavazásra a kérdést. 

A közgyűlés  nyílt szavazással döntött a 2012. évi tagdíjakról.     

A közgyűlés közben további 9 fő távozott.  

 11 tag a csökkentés mellett szavaz 

 22 tag a  jelenlegi tagdíj megtartása mellett 

 2 tartózkodás 

A 2012-től az éves tagdíj rendszere marad, 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. 

 

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

14.45-kor bezárta. 
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A jegyzőkönyv mellékleteit képezi: 

1. Lázárné Szanádi Csilla elnöki beszámolója a KTE 2010. évi működéséről 

2. Rónyai Tünde 2010. évi gazdasági beszámolója 

3. Szakmári Klára beszámolója az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről és a KTE 2010. évi 

működésének jogszerűségéről 

Budapest, 2011. március 9. 

 

Tóth Viktória jegyzőkönyv-vezető 

Lakcím: 1098 Budapest Dési H.u.26. VII./29. 

Sz. ig. szám:  921886DA 

A fenti jegyzőkönyv a KTE 2011. évi közgyűlésén elhangzottakat híven tükrözi és a helyszínen 

készült.   

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

             

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

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

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


