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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2018. május 11-én 12.30 órai kezdéssel tartott
kihelyezett ünnepi elnökségi üléséről.
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata, Váralja u. 4. 2890
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak:
Dr.Amberg Eszter
Szóllás Péter
Hantal Zsófia
Molnár Ilona titkárság
Pappné Beke Judit
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Dr. Redl Károly
és Kiss Gábor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Eszenyiné Borbély Mária és
Buzai Csaba. Meghívott vendég Szóllás Péter, a Tanács elnöke és Pappné Beke Judit, a
keszthelyi vándorgyűlés helyi főszervezője.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely
3. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése
4. Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés és megemlékezés értékelése
5. Pályázati ügyek
6. Honlap
7. Választás 2019 – előkészítés
8. Díjak, kitüntetések
a. Szinnyei díj
b. MKE Emlékérem
c. Év ifjú könyvtárosa
d. Hallgatói pályázat

e. Fitz József díj
9. Egyebek
1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2018. április hóban 33 tagjelölt kérte felvételét
az MKE-be:
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Határozat
Az elnökség a fenti 33 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely

Pappné Beke Judit – beszámol a keszthelyi Vándorgyűlés folyamatban lévő szervezési
feladatairól. Elmondja, hogy nagyon jól állnak a szervezési előkészületek. Bemutatja a
beszámoló során a programfüzet borítótervét és kéri az Elnökség véleményét. Az aktuális
tájékoztatóban elmondja a regisztrációt érintő legfontosabb statisztikai adatokatBarátné dr. Hajdú Ágnes – az előkészületekkel kapcsolatban számos fontos témakörről
beszámol. Az Elnökségi tagokat megbízza további feladatokkal a Vándorgyűlés sikeres
lebonyolításához.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése

A napirend pont keretében egyeztetés zajlik a következő évi Vándorgyűlés lehetséges
helyszíneiről és helyi szervezőiről. Kiss Gábor alelnök úr az Elnökség felhatalmazásával
felveszi a kapcsolatot a lehetséges helyszínek könyvtári vezetőivel és tárgyal a
megrendezésről. A tapasztalatokról az Elnökségnek beszámol írásban az elnökségi
levelezőlistán.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés és megemlékezés értékelése

Gerencsér Judit - beszámol az ünnepi kihelyezett elnökségi ülés és az ünnepi
megemlékezés tapasztalatairól. Nagyon nagy köszönettel tartozunk Sinkó Ildikóval, a Móricz
Zsigmond városi könyvtár igazgatójának, mert a helyi szervezők részéről, ő volt helyi
szervezés kiemelkedő szakértő könyvtárosa. Az elnökségi ülésre a városi könyvtárban került
sor, az ünnepi megemlékezésre a polgármesteri hivatalban.

A program az alábbi módon alakult: köszöntők, koszorúzás és rövid megemlékezés.
Mészáros Antal és a helyi szervezet elnöke, Kissné Anda Klára tartottak rövid előadást. Az
ünnepségről számos sajtóhír is született.
•
•
•

http://mke.info.hu/blog/2018/04/tatan-rendeztek-a-magyar-konyvtarosokegyesuletenek-jubileumi-emlekuleset/
http://kello.hu/magazine/egypercesek/2018/05/konyvtaros
http://tata.hu/17744/tatan_rendeztek_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_jubileu
mi_emlekuleset

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

Pályázati ügyek

Hegyközi Ilona – tájékoztat a folyamatban lévő pályázati eljárásokról. Az MKE több sikeres
pályázatot is elnyert az elmúlt időszakban. Az NKA pályázatokról még nem kaptunk
tájékoztatást. Felmerül egy olyan pályázati lehetőség, amely a honlap fejlesztést tudná
támogatni.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

Honlap

Szóllás Péter – beszámol róla, hogy hol tart az új honlap előkészítési munkálatai során. Kéri
a segítséget abban, hogy az INKA Alapítványnál, Tamáska Lajossal vegye fel az Elnökség a
kapcsolatot a szerver, tárhely kérdéskör tisztázása kapcsán.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a honlapbizottsága adatait küldjük meg Buzai Csaba
részére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

Választás 2019 – előkészítés

Gerencsér Judit – tájékoztat arról, hogy 2018 őszén el kell kezdeni a tájékoztató munkát és
a felkészülést a következő évi választási munkára mind az elnökségben, mind a
szervezetekben.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Díjak, kitüntetések

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a felhívásokat közzétettük a honlapon és a facebookon, a
szervezeti listán és a tanácsülésen is felhívtuk a figyelmet rá.
A napirendi pont keretében zárt ülésen született döntés az MKE Elnöksége részéről a
Szinnyei díj felterjesztésről a beérkezett anyagok alapján.
Szóllás Péter – beszámol a Fitz díjat érintő bizottsági előkészítő munkáról. A júniusi
elnökségi ülésen születik döntés majd a díj odaítéléséről.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Egyebek

Szóllás Péter – a tanácsülés tapasztalatai kapcsán felveti, hogy az elnökség fontolja meg
egy olyan szoftver vásárlását, amely a megváltozott számlázási problémakört
nagymértékben tudná segíteni.1
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2018. május 12.
Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Dr. Redl Károly

Eddigi gyakorlat, az volt, hogy nem kötelező volt magánszemélyek esetén számlát kiállítani a befizetésről,
hanem elég volt a számviteli bizonylat kiállítása. Ami változás az MKE életében ezzel kapcsolatban az az,
hogy a bankkivonat nem számít számviteli bizonylatnak, de a bevételi pénztárbizonylat igen. Ez azt jelenti,
hogy készpénzes fizetés esetén maradhat a pénztári bevételi bizonylat, míg utalásnál számlát kell kiállítani.
1

