Jegyzőkönyv
Készült: 2014. március 08. napján a Magyarországi Pzsoriázis Klubok Egyesületének közgyűlésén a Kecskeméti –
Izsák úti 5 sz., Megyei Kórház – klub termében.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok: a kiküldött meghívó szerint
Balogh István az MPKE elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 22
tagból 15 jelen van, ezt kővetően bemutatja az új tagokat: Dorogi Gábor Budapest – Varga Ludmilla Pilisborosjenő
– Ráth Gyuláné Pécs – Garda Hedvig Kecskemét – Bukszár Zoltán Miskolci.
K-1/2014.(03.08) számú határozat
A 1. napirendi pont - Balogh István jegyzőkönyv vezetőnek Gilbert Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pauer Bélát
és Szarka Ágnest, levezető elnöknek Petes Tamást javasolja, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
K-2/2014.(03.08) számú határozat
Ezt kővetően Petes Tamás kéri a kiküldött napirendi pontok elfogadását , amelyet a közgyűlés egyhangúlag
elfogadott.
Herczeg Antalné felszólalásban röviden összegezte az elmúlt évek eredményit és köszönetét fejezte ki Balogh
Istvánnak munkájáért.
K-3/2014.(03.08) számú határozat
A 2. napirendi pont – Elnöki beszámoló az MPKE 2013 évi tevékenységéről –
egyhangúlag elfogadta.
K-4/2014.(03.08) számú határozat

a beszámolót a közgyűlés

A 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan – Beszámoló az MPKE 2013 évi pénzügyi tevékenységéről – Herceg

Antalné javasolta, hogy Balogh István elnök az MPKE tevékenységéhez köthető telefon költségét
elszámolhassa, Hullmann László ennek körültekintő technikai, és jogi rendezését kérte. Balogh István megköszönve a kezdeményezést – nem kíván élni a lehetőséggel. Hullmann László javasolta, hogy a nem
bejegyzett klubok támogatására felajánlott és az MPKE-n keresztül lehívott nagyobb mértékű
támogatásoknál, a tényleges kezelési költség kerüljön levonásra a felajánlásból.
Balogh István tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy ezzel kapcsolatban a 2013 március 09-i
közgyűlés konkrét számok megadásával határozatot fogadott el, mely a határozatok könyvébe
bevezetésre került K-7/A/2013 számon. A javaslatot és annak technikai lehetőségét az elnökség soron
következő ülésén megvitatja.
Ezek után a beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
K-5/2014.(03.08) számú határozat
A 4. napirendi pontot Petes Tamás szóban ismertette – beszámoló az MPKE Elnökségének 2013 évi
tevékenységéről – a beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

K-6/2014.(03.08) számú határozat
Az 5. napirendi pont - A FEB jelentése a saját munkájáról és az MPKE 2013 évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről - a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
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K-7/2014.(03.08) számú határozat
A 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan – Javaslat az MPKE 2014 évi munkaprogramjára és költségvetésére,

annak megvitatása és jóváhagyása – Hullmann László kérte a tagdíj bevételeknél szereplő összeg a
taglétszámhoz igazodva szerepeljen, valamint legyen az 1 %- os felajánlás is tervezve, az MPKE működési
költségeinek fedezésére – a közgyűlés a kiegészítésekkel a 6. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.
K-8/2014.(03.08) számú határozat
A 7. napirendi pont – MPKE elnökségi és FEB tag lemondása, új tagok választása - kapcsán Petes Tamás nyílt
szavazást kezdeményezet ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
K-9/2014.(03.08) számú határozat
MPKE elnökségi pozícióra egy jelölés volt, és Herczeg Antalnét a közgyűlés 13 igen és 2 tartózkodás mellett
szavazott meg.
K-10/2014.(03.08) számú határozat
MPKE FEB tag pozícióra két jelölés volt, Ráth Gyuláné és Knoska Attila személyben, ebből Knoska Attila nem
fogadta el a jelölést, így a FEB tagnak Ráth Gyulánét a közgyűlés 14 igen 1 tartózkodással megszavazta.
Egyebek
A 8. számú – egyebek – napirendi pont kapcsán az alábbi hozzászólások történtek.
1. A Budapesti betegtalálkozó várható időpontja. A jelenleg – Megyesinétől kapott információ szerint a
rendezvény időpontja 2014. május 31.
K-11/2014.(03-08) számú határozat
2. Azon klubok akik tagjai az MPKE-nek, használhatják az MPKE logóját alatta a klub nevével, és ezt már a
Budapesti találkozóra is célszerű lenne adoptálni. A közgyűlés a logó használattal kapcsolatos
bejelentést egyhangúlag elfogadta.
3. Beszámoló az MPKE és MBF együttműködéséről. A további együttműködéssel kapcsolatban a közgyűlés
megbízta Balogh István és Petes Tamás NBF választmányi tagokat a további képviseletre.
Ezt követően Petes Tamás megköszönte a részvételt, és a közgyűlést berekesztette.
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Készítette:
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