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 Jegyzőkönyv az MPKE közgyűléséről 

 

A közgyűlés időpontja: 2016. március 12. 10. óra 00 perc 

A közgyűlés helyszíne: Kecskeméti GAMF Főiskola Izsák u. 10 különtermében  

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, 20 tagból 13 

jelen van. Jegyzőkönyv vezetőnek Gilbert Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Knoska Attilát 

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 2016. március 12-i Közgyűlésének határozatai: 

1/2016. (03.12) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés az Elnöki beszámolót az MPKE 2015 évi tevékenységéről meghallgatta és egy 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat 
A Közgyűlés az egyesület 2015. évi mérleg beszámolót, eredmény kimutatást és a 

közhasznúsági mellékletet megvitatta és 12 igen  0 nem  1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

3/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat  
A Közgyűlés megállapította, hogy az  egyesület 2015 évi tevékenysége a közhasznúság 

feltételeinek megfelelt.  12 igen 0 nem 1 tartózkodás   

 

4/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés a FEB jelentést a saját munkájáról és az MPKE 2015 évi gazdálkodásáról, 

pénzügyi helyzetéről meghallgatta és egy tartózkodás mellett elfogadta. 

 

5/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés az MPKE 2016 évi munkaprogramját és költségvetését meghallgatta és egy 

tartózkodás mellett elfogadta. Knoska Attila kezdeményezte a megyeszékhelyeken való 

kapcsolatrendszer bővítését, valamint az elnökség létszámának 5 főre való emelését, 

amelynek lehetőségeit az elnökség dolgozza ki a 2016-os év során, amelyet a soron következő 

közgyűlésre terjeszt elő. 
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6/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés MPKE Alapszabály módosítását egyhangúan elfogadta. Kezdeményezésre került 

az MPKE székhelyének Szegedről való áthelyezése, amelynek részleteinek kidolgozására a 

közgyűlés az elnökséget bízta meg, amelyet a soron következő közgyűlésre terjeszt elő. 

 

Egyebek:  

7/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés Hullmann László és Papp Zsuzsanna MPKE tagságának megszüntetését 

egyhangúan elfogadta  

 

8/2016. (03.12.) sz. Közgyűlési Határozat 
A közgyűlés Füri Bálint, Tóthné Gyulai Mária és Tóth Miklós MPKE tagságába felvételét 

egyhangúan elfogadta. 

 

Balogh István bejelentette, hogy a soron következő tisztújító közgyűlésen elnöki tisztséget 

nem kíván vállalni. 

 

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

 

k. m. f. 

 

 

 

           Gilbert Csaba                                                                     Petes Tamás 

                     jkv. vezető                                                                          lev. elnök 

 

 

                    Knosaka Attila                                                                    Pauer Béla 

                    jkv. hitelesítő                                                                      jkv. hitelesítő 

 

 

                                                                Balogh István 

                                                                 MPKE elnök 


