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 Jegyzőkönyv az MPKE közgyűléséről 

 

A közgyűlés időpontja: 2017. március 11. 10. óra 00 perc 

A közgyűlés helyszíne: HARKÁNYI ZSIGMONDY VILMOS GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ 

Rehabilitációs Központ épületében (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Napirendi pontok: a kiküldött meghívó szerint 

Balogh István az MPKE elnöke köszönti a megjelenteket és levezető elnöknek Petes Tamást 

javasolja, amelyet a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. 

Petes Tamás levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 26 tagból 17 

jelen van. Jegyzőkönyv vezetőnek Gilbert Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Herczeg Antalné 

és Pauer Bélát javasolja, amelyeket a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. 

Ezt kővetően Petes Tamás levezető elnök felsorolja és szavazásra bocsájtja a kiküldött 

napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott.  

Az MPKE 2017. március 11-i Közgyűlésének határozatai: 

K-1/2017. (03.11) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés az Elnöki beszámolót az MPKE 2016 évi tevékenységéről meghallgatta 15 igen 

és két tartózkodás mellett elfogadta. 

 

K-2/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat 
A Közgyűlés az egyesület 2016. évi mérleg beszámolót, eredmény kimutatást és a 

közhasznúsági mellékletet megvitatta és 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

K-3/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat  
A Beszámoló az MPKE Elnöksége 2016 évi működéséről  

A közgyűlés az beszámolót az MPKE Elnöksége 2016 évi működéséről meghallgatta és egy 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

K-4/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés a FEB jelentést a saját munkájáról és az MPKE 2016 évi gazdálkodásáról, 

pénzügyi helyzetéről meghallgatta és egy tartózkodás mellett elfogadta. 

 

K-5/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés az MPKE 2017 évi munkaprogramját és költségvetését meghallgatta és kettő 

tartózkodás mellett elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az egyesület anyagi 

lehetőségei megengedik a csatlakozót kluboknak anyagi támogatást is nyújtson.  
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A 8. napirendi pont – A jelölő bizottság ismerteti a jelölést – amely szerint szavazó listára 

került a K-6/2017.(03.11) számú határozat szerint. 

MPKE elnöki tisztségére a jelölő bizottság javasolta:                                                       

1. Petes Tamást, Petes Tamás megköszönte a jelölést, de nem vállalta a tisztség 

betöltését. 

2. Gilbert Csabát, Gilbert Csaba vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

MPKE alelnökségi tisztségére a jelölő bizottság javasolta:  

1. Petes Tamást, Petes Tamás vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

MPKE elnökségi tisztségére a jelölő bizottság javasolta: 

1. Bencés Ilonát, Bencés Ilona vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

2. Füri Bálintot, Füri Bálint vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

3. Balogh Istvánt, Balogh István vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

MPKE FEB elnöki pozícióra: 

1.      Herczeg Antalné, Herczeg Antalné vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

MPKE FEB elnökségébe a jelölő bizottság javasolta: 

1. Ország Dezsőné, Ország Dezsőné vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

2. Pauer Bélát, Pauer Béla vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

3. Knoska Attila Knoska Attila vállalta a jelölést, amit a közgyűlés 16 igen és 1 

tartózkodással elfogadott. 

A 9. napirendi pont – Az MPKE tisztségviselőinek tisztújítása, választása - K-7/2017.(03.11) 

számú határozat szerint. 

MPKE elnöki tisztségére:                                                  

1. Gilbert Csaba a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

MPKE alelnökségi tisztségére:  

1. Petes Tamás, a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

MPKE elnökségi tisztségére:  
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1. Bencés Ilonát a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

2. Füri Bálintot a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

3. Balogh Istvánt a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

MPKE FEB elnöki pozicióra: 

1.      Herczeg Antalné a közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodással elfogadott,  

MPKE FEB elnökségébe titkos szavazással: 

1. Ország Dezsőné a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott,  

2. Knoska Attila a közgyűlés 9 igen szavazattal elfogadott, 

3. Pauer Bélát a közgyűlés 8 igen szavazattal nem fogadott el,   

Egyebek:  

 

A közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy az új egyesületi vezetői átalakulás hivatalos 

hatályba lépéséig, az operatív feladatok ellátását és ellenjegyzését Balogh István végezze. 

 

8/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés Szarka Ágnes és Bukszár Zoltán MPKE tagságának megszüntetését egyhangúlag 

elfogadta.  

 

9/2017. (03.11.) sz. Közgyűlési Határozat 
Az MPKE székhelyének Szegedről Harkányba történő áthelyezését egyhangúlag támogatta, 

és kérte ennek előkészítését és lebonyolítását. 

 

10/2017.(03.11.)sz. Közgyűlési Határozat 

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a vezető testület taglétszámának, valamint személyi 

körének változása, a Felügyelő Bizottság személyi körének, valamint az Egyesület 

székhelyének változása miatt szükséges Alapszabály módosítás szövegét és elrendeli, hogy a 

módosítás egységes szerkezetű alapszabályban átvezetésre kerüljön. 

 

A közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy az elnöki tisztségéről leköszönő Balogh István 

örökös Tiszteletbeli elnök címet kapjon, de erről határozatot  a soron következő közgyűlésen 

hoz, amihez kéri az alapszabály frissítését honlapon 2017. március 31.-ig.  

 

A levezető elnök 12:00-kor lezárta az ülést. 

k. m. f.  

           Gilbert Csaba                                                                     Petes Tamás 

                     jkv. vezető                                                                          lev. elnök 

 

 

                    Pauer Béla                                                                      Herczeg Antalné 

                    jkv. hitelesítő                                                                      jkv. hitelesítő 

 

                                                                Balogh István 

                                                                MPKE elnöke 


