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Jegyzőkönyv  

Készült: 2013. március 09. napján a Magyarországi Pzsoriázis Klubok Egyesületének közgyűlésén a Budapesti SE. 

Bőrgyógyászati Klinika Budapest, Mária u. 41 szám alatti Földvári Ferenc előadó termében. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Napirendi pontok: a kiküldött meghívó szerint 

K-1/2013.(03.09) számú határozat 

Balogh István az MPKE elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 21 
tagból 14 jelen van, ezt kővetően bemutatja az új tagokat Megyesi Gáborné Gyöngyit és Kiss Mátyást, majd kérte 
a közgyűlést, hogy döntsön  Megyesi Gáborné Gyöngyi tagfelvételéről, amelyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. 

Így a közgyűlés 15 tag részvételével folytatódott.  

K-2/2013.(03.09) számú határozat 

Balogh István jegyzőkönyv vezetőnek Gilbert Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pauer Bélát és Herczeg Antalnét, 
levezető elnöknek Petes Tamást javasolja, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.  

K-3/2013.(03.09) számú határozat 

Ezt kővetően Petes Tamás kéri a kiküldött napirendi pontok elfogadását , amelyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. 

K-4/2013.(03.09) számú határozat 

A 2. napirendi pont – Elnöki beszámoló az MPKE 2012 évi tevékenységéről – kapcsán Knoska Attila a 
kővetkezőket kérte és javasolta, - az elkövetkező országos rendezvényeken, az újonnan alakult klubok 
kapjanak bemutatkozási lehetőséget, - az mpke.hu honlaphoz kapjanak segítséget  a belépéshez, -  jobb 
információ áramlás és csere az MPKE részéről, - úszok éjszakáján nyertes klub honorálásának rendezése. 
Ezt kővetően az Elnöki beszámolót az MPKE 2012 évi tevékenységéről a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

K-5/2013.(03.09) számú határozat 

A 3. napirendi pont – Beszámoló az MPKE 2012 évi pénzügyi tevékenységéről – közgyűlés 14 igen és 1 
tartózkodással elfogadott. 

K-6/2013.(03.09) számú határozat 

A 4. napirendi pont – Beszámoló az MPKE Elnöksége 2012 évi működéséről –  a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 

K-7/2013.(03.09) számú határozat 

Az 5. napirendi pont - A FEB jelentése a saját munkájáról és az MPKE 2012 évi tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről - a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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K-8/2013.(03.09) számú határozat 

A 6. napirendi pont – Az alapszabály módosítása a Törvényszék által kért hiánypótlás szerint – kapcsán 
megállapításra került, hogy az mpke.hu honlapról az 1% kal kapcsolatos felhívás kerüljön levételre, 
valamint Kecskeméti Klub javaslata alapján a Klubok  támogatása az alapszabály   módosításként 
kerüljön be az alapszabályba, hogy az MPKE ezt az Egyesület gazdálkodása fejezetbe jogi képviselő, 
valamint a könyvelő megfogalmazása szerint tegye bele, amennyiben ez jogilag biztosítható és 
megoldható. Az MPKE az egyesület részére a támogatások pénzügyi rendezését  vállalja, abban az 
esetben a támogatásból MPKE-t   100 000 Ft-ig 10% 100 000 Ft fölött 5% illeti meg. Az MPKE köt 
szerződést a támogatóval, és külön szerződést köt a nem bejegyzett civil szervezetekkel a támogatás és 
az elszámolások, jelentések, könyvelések elvégzésére a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 

K-9/2013.(03.09) számú határozat 

A 7. napirendi pont – Javaslat az MPKE 2013 évi munkaprogramjára és költségvetésére, annak 
megvitatása és jóváhagyása - a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

K-10/2013.(03.09) számú határozat 

A 8. napirendi pont – A jelölő bizottság elnöke Herczeg Antalné ismerteti a jelölést – amely szerint szavazó 
listára került 
MPKE elnöki pozícióra: 

1. Balogh István, a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és Balogh István vállalta a jelölést 

2. Petes Tamás a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, Petes Tamás nem vállalta a jelölést 

MPKE elnökségébe:  

1. Sarkadiné Sziráki Piroska a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és Sarkadiné Sziráki Piroska 
vállalta a jelölést 

2. Petes Tamás a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és Petes Tamás vállalta a jelölést 

3. Gallai Árpádné a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és Gallai Árpádné vállalta a jelölést 

MPKE FEB elnöki pozícióra: 

1. Gilbert Csaba a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és Gilbert Csaba vállalta a jelölést 

MPKE FEB elnökségébe: 

1. Gallai Árpádné a közgyűlés 12 igen és 3 tartózkodással elfogadott, és Gallai Árpádné vállalta a jelölést  

2. Knoska Attila a közgyűlés 7 igen és 8 tartózkodással elutasított 

3. Ország Dezsőné a közgyűlés 8 igen és 7 tartózkodással elfogadott, és Ország Dezsőné vállalta a jelölést 

4. Hullmann László a közgyűlés 8 igen és 7 tartózkodással elfogadott, és Hullmann László vállalta a jelölést 

5. Morvai Tiborné  a közgyűlés 6 igen és 9 tartózkodással elutasított 

K-11/2013.(03.09) számú határozat 

A 9. napirendi pont – Az MPKE tisztségviselőinek tisztújítása, választása 
 

MPKE elnöki pozícióra: 
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1. Balogh István, a közgyűlés 13 igen és 2 tartózkodással elfogadott,  

MPKE elnökségébe:  

1. Sarkadiné Sziráki Piroska a közgyűlés 8 igen és 7 tartózkodással elfogadott 

2. Petes Tamás a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott 

3. Gallai Árpádné a közgyűlés 7 igen és 8 tartózkodással elutasított  

MPKE FEB elnöki pozicióra: 

1. Gilbert Csaba a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott 

MPKE FEB elnökségébe: 

1. Gallai Árpádné a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

2. Ország Dezsőné a közgyűlés 9 igen és 6 tartózkodással elfogadott 

3. Hullmann László a közgyűlés 6 igen és 9 tartózkodással elutasított 

Egyebek 

A 10. számú – egyebek – napirendi pont kapcsán az alábbi hozzászólások történtek. 

1. Kecskeméti Megyei Jogú Város  Önkormányzati támogatása a Kecskeméti Pszoriázis Klub 

részére MPKE közreműködéssel. 

2. Az MPKE-hez hivatalosan csatlakozási szándékukat kifejező  Klubok – Mezőkövesd, Harkány 

és Kecskemét ( Jkv. a klub álláspontjáról, a Klubot képviselő személyről, és a jelenléti ív 1 pld-

át megküldték, - elnökségi egyetértés ). További  4 klub folyamatban.  

3. Az EMMI közreműködésével a NEMZETI BETEGFÓRUM  (NBF) megalakulásáról értesítést 

kaptunk az ideiglenes választmánytól és a Bemutatkozásunkat  a Csatlakozási 

szándéknyilatkozatunkat és a tagozatba 2 fő elektront delegáltunk.(Balogh Istvánt és  Petes 

Tamást) 

4. A Harkányi Kórház KEOP-2007-5.1.0-2008-0030 sz. pályázatról tájékoztató. „Kórházi épületek 

energia felhasználásának csökkentése utólagos hőszigeteléssel és külső nyílászárók 

cseréjével”. Rendelők, teljes szociális ellátó, valamint kiszolgáló infrastruktúra újult  meg.  

5. 2013 Pszoriázis Napok - Harkányi Gyógyfürdőkórház MPKE közös rendezéssel – Időpont: 

egyeztetés alatt, valamint a Harkányi Pszoriázis Programmal kapcsolatos információk.  

Ezt követően Petes Tamás megköszönte a részvételt, és a közgyűlést berekesztette. 

2013-03-09 

Készítette:  

Gilbert Csaba 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

   Herczeg Antalné     Pauer Béla 


