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      Venyigéné Makrányi Margit 
  
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről 
ellenjavaslat nem történt.  
Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és Haszonné Kiss Katalin 

 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Kiss Gábor, Rózsa Dávid és 
Hegyközi Ilona. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 

 
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest  
3. 2019. november 13-ai szakmai konferencia értékelése 

mailto:mke@oszk.hu


4. Pályázatok  
5. Egyebek 
 
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 

Barátné Hajdu Ágnes ismerteti az előterjesztést. 2019 decemberében 9 tagjelölt kérte a 
felvételét az egyesületbe: 
 

Könyvtárostanárok Egyesülete 9 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 9 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest  

 

Barátné Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Az elnök asszony jelzése szerint az 
egyetemi főtitkár privát megbeszélést szeretne folytatni. Elsősorban a fő kérdéseket és a 
támogatások adásának módjait és típusait beszélnék meg. Jelenleg elnök asszony és Kiss 
Gábor egy egyoldalas tájékoztató/előzetes programon dolgozik. A helyi önkormányzattal való 
egyeztetés még nem történt meg. Az egyik kulturális programot az egyetem támogatná.  

 
A bejárás várható időpontja január 8-a, a délelőtti órákban. 

 
A vándorgyűlés levelezőlisták elkészítéséről és a tagokról folyik egyeztetés. A levelezőlisták 
mellé még a telefonszámok rögzítése is szükséges lesz. 

 
Gerencsér Judit jelzi az elnökség felé, hogy a vándorgyűlési útmutató aktualizálása 
hamarosan elkészül. 

A szervezeteknek a tájékoztató kiküldése és a szakmai programra való jelentkezés határideje: 
2020. 02. 01. 

 
Haszonné Kiss Katalin felveti, hogy a Fővárosi Önkormányzatot meglehetne keresni, egy 
kulturális program támogatásával kapcsolatosan vagy akár a tömegközlekedés támogatásával 
kapcsolatosan. 

 
Oros Sándor javasolja, hogy elsődlegesen a helyi kerület vezetésével kellene egyeztetni. 

 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik a önkormányzati támogatásokkal kapcsolatsan. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. 2019. november 13-ai szakmai konferencia értékelése 

 
Barátné Hajdu Ágnes röviden ismerteti a kompetencia konferencia részleteit és jelenlegi 
alakulását. 

 
Gerencsér Judit részletesen beszámol a konferenciáról. Körülbelül 60-an vettek részt. Három 
külsős előadó volt. Bárdos András előadása nagyon sikeresnek bizonyult. Sok pozitív 



visszajelzés érkezett. Az előadások prezentációja felkerül a honlapra. Bárdos András 
felajánlotta, hogy ingyenesen tartana előadást az egyesület számára. 

 
Az elnökség is gratulációját fejezi ki. A mai napon készül egy cikk is a konferenciáról. 

 
Gerencsér Judit megköszöni a kollégák munkáját, akik támogatták a konferencia 
megvalósulását. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
4. Pályázatok 
 

Barátné Hajdu Ágnes beszámol a pályázatok állásáról, tekintettel arra, hogy Hegyközi Ilona 
nem tudott mai elnökségi ülésen részt venni. 

 
Hosszas utánajárás során kiderült, hogy az évvégi elszámolás nem érvényes az egyesületre. 
NEA-hoz is beadásra került a működési költségek támogatásáról szóló pályázat. Továbbá me 

 
Elszámolásra került az IFLA konferenciáról szóló pályázat, valamint folyamatban van a 
marketing konferencia támogatása. A 2014-es vándorgyűlés kapcsán kértek egy beszámolót, 
amely szintén elkészült, a holnapi napon leadásra kerül.  

 
Az utálások kapcsán volt egy fennakadás, ami személyes ügyintézést igényelt az OTP-ben. 

 
A következő hét folyamán a Bács-Kiskun Megyei Szervezet és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezet fogja az OTP-ben elnökasszonnyal közösen bejegyezni az új aláíróit. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

5. Egyebek 

 

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy Mészáros Antal elhunyt. 
 

Részletesen beszámol a kulturális érdekképviselet üléséről. 

 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik az érdekképviselet ülésén elhangzottakról. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

 

Budapest, 2019. december 4. 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 

 
Gerencsér Judit     Haszonné Kiss Katalin 


