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Napirendi pontok:
1.
Beszámoló a PEMEKSZ 2011-2014. közötti munkájáról, kiemelten a 2014. évről.
Fülöp Attiláné, az MKE Pest Megyei Szervezetének elnöke
2.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Dr. Kovács Csilla, az Ellenőrző Bizottság
elnöke
3.
A választási bizottság jelentése a jelölési folyamatról, a választás szabályainak
ismertetése. A jelöltek bemutatása. Az új vezetőség megválasztása. Levezeti: Választási
Bizottság elnöke
4.

A választási eredmény ismertetése. Szavazatszámláló Bizottság

5.

Tagsági helyzetkép, információk belépésről, kártyáról. Bazsóné Megyes Klára

Fülöp Attiláné elnök:
Köszönti az ülésen megjelenteket, és a tisztújító közülést megnyitja 10 órai kezdettel.
Felkéri Bazsóné Megyes Klárát levezető elnöknek.
Bazsóné Megyes Klára titkár:
Köszönti az ülésen megjelenteket.
Bemutatja a Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
Gerber György elnök, Szentendre, Pest Megyei Könyvtár
Liskáné Fóthy Zsuzsa, Gödöllő, Városi Könyvtár és Információs Központ
Béresné Dávid Magdolna, Budakeszi, Nagy Gáspár Városi Könyvtár
Kéri, hogy aki a Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság tagjait elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A közgyűlés a Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság tagjait egyhangúlag elfogadta.

Bazsóné Megyes Klára titkár:
Felkéri a Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottságot, hogy számolják meg a
jelenlévőket.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Pallag Katalint és Lázár Gergőt, a
jegyzőkönyvvezetésével Hegyi Editet bízza meg a közgyűlés.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A közgyűlés a hitelesítőket és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadta.
Gerber György elnök, Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság:
Ismerteti, hogy a taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok ötven százaléka, plusz egy fő
jelen van. A bizottság megállapította, hogy szavazatképes, mivel 88 egyéni, 6 testületi
vagyis összesen 94 tag van jelen, ami több mint ötven százalék, plusz egy fő.
Bazsóné Megyes Klára titkár:
A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait, majd kéri, hogy aki a
napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, senki nem tett kiegészítést.
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a PEMEKSZ 2011-2014. közötti munkájáról, kiemelten a
2014. évről.
Fülöp Attiláné elnök:
Ismerteti a szervezet 4 éves munkáját. (A beszámoló a jegyzőkönyv 1. mellékletét
képezi.)
Felkéri Jancskár Judit vezetőségi tagot, hogy a honlappal és kommunikációval
kapcsolatosan tartsa meg beszámolóját.
Jancskár Judit vezetőségi tag:
Elmondja, hogy szervezet honlapja 2006-tól kezdték el kialakítani akkor lett
www.pemeksz.hu a domainnév, és 2007-re készült el, végleges formája 2009-re jött létre,
azóta szerkezeti változás nem történt, az információkat rendszeresen frissítik.
Folyamatosan karban tartottuk az egyéni és testületi tagok névsorát, kártyaszámát. A
rendezvényekre jelentkezés is a honlapon keresztül valósul meg. Az oldalt 6-7 ezer fő
kereste fel, főleg rövid időre. A legtöbben a cikkeket, fényképeket és a prezentációkat
nézték meg.
Fülöp Attiláné elnök:
Megköszöni a figyelmet, és lemond a szervezet elnöki tisztségéről.
Bazsóné Megyes Klára titkár:

A levezetőelnök megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban.
Senki nem tett fel kérdést. Ezt követően szavazásra és a beszámoló elfogadására kéri a
közgyűlést.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Fülöp Attiláné elnök a PEMEKSZ 2011-2014.
közötti munkájáról, kiemelten a 2014. évről szóló beszámolóját.

2. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Dr. Kovács Csilla elnök, Ellenőrző Bizottság:
Elmondja, hogy a bizottság a pénzügyi beszámolót elfogadta, szabálytalanságot nem
talált.
Bazsóné Megyes Klára titkár:
Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.
3. napirendi pont: A választási bizottság jelentése a jelölési folyamatról, a választás
szabályainak ismertetése. A jelöltek bemutatása. Az új vezetőség megválasztása.
Gerber György elnök, Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság:
Ismerteti a szervezet tisztségviselőinek választását a Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján.
A vezetőség által felkért bizottságnak 3 tagja van:
Gerber György elnök, Szentendre, Pest Megyei Könyvtár
Liskáné Fóthy Zsuzsa, Gödöllő, Városi Könyvtár és Információs Központ
Béresné Dávid Magdolna, Budakeszi, Nagy Gáspár Városi Könyvtár
A jelölés módja történhetett e-mailben, írásban, személyesen, de mindenképpen
azonosítható/ellenőrizhető módon. Jelölés történhet az elnök (1 fő), a vezetőségi tagok
(maximum 6 fő jelölése), EB-elnök (1fő), EB tagok (maximum 2 fő) személyére. A
jelöltlistára kerülés feltétele a jelölések 10 százaléka, minimum 5 jelölés. A szervezet
választott tisztségére csak olyan személyt lehet választani, aki a szervezetnek legalább 2
éve tagja.
A jelölőbizottság nyilatkozatot kért a jelöltektől, vállalják-e a jelölést. A jelölési folyamat
során az egyesület tagjai nagyon aktívak voltak, 86 egyéni és 11 testületi tag adta le a
javaslatát a pozíciókra. Elnöki posztra 7 főt jelöltek ebből 1 fő (Fülöp Attiláné) került föl a
jelöltlistára. Vezetőségi tagnak 45 főt jelöltek, 16 fő volt jelölhető, a szavazólapra 8 fő
(Bazsóné Megyes Klára, Sötét Krisztina, Hajdú Zoltánné, Jancskár Judit, Kiss Regina,
Péterfi Rita, Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid) került fel. 12 személyt javasoltak az
Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára, 2 fő érte el a jelölés 10 %-t, és 1 fő (Sebestyénné
Majchrowska Ewa) vállalta. Ellenőrző Bizottsági tagnak 19 főt jelöltek, 12 fő volt
jelölhető a szavazólapra 3 személy neve (Dr. Kovács Csilla, Sebestyénné Majchrowska
Ewa, Vadászi Istvánné) került fel. Póttag megválasztására nem történik jelölés, hanem a 6

fős vezetőség megválasztása során a következő legtöbb szavazatot kapott 2 fő, az EB 2
fős vezetőségének megválasztás során pedig 1 fő lesz a póttag.
Szavazólap kitöltése esetén, ha valaki a vezetőségi tagok esetén 6 főnél, EB tagok esetén 2
főnél több személyre adja le szavazatát akkor a szavazólap érvénytelen.
Felkéri a jelölteket, hogy mutatkozzanak be.
A jelöltek egyenként bemutatkoznak.
Megkéri a tagokat, hogy a szavazólapon adják le szavazataikat.
Bazsóné Megyes Klára titkár:
A szavazás illetve Szavazatszámláló Bizottság munkájának elvégzésére szünetet rendel el
és büfé-ebédre invitálta a jelenlevőket.
Szünet
4. napirendi pont: A választási eredmény ismertetése.
Gerber György elnök, Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság:
Szünet után ismerteti a választás eredményét. 1 érvénytelen szavazat volt.
Elnök: Fülöp Attiláné 91 szavazattal
Vezetőségi tagok (6 fő):
Bazsóné Megyes Klára 88 szavazattal
Hajdú Zoltánné 65 szavazattal
Jancskár Judit 88 szavazattal
Péterfi Rita 82 szavazattal
Szamosvári Istvánné 80 szavazattal
Szőts Dávid 60 szavazattal
Első számú póttag Kiss Regina 53 szavazattal
Második számú póttag Sötét Krisztina 27 szavazattal
Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára, 1 fő jelölt volt Sebestyénné Majchrowska Ewa 91
szavazatott kapott.
Ellenőrző Bizottsági tagjai közé (2 fő) Dr. Kovács Csilla 87 és Vadász Istvánné 85
szavazattal lett megválasztva. Sebestyénné Majchrowska Ewa 10 szavazatot kapott.
Gratulál a megválasztott elnöknek és tagoknak, majd lemond a Mandátum- és
Szavazatszámláló Bizottság elnöki posztjáról.
5. napirendi pont: Tagsági helyzetkép, információk belépésről, kártyáról.
Bazsóné Megyes Klára titkár:
Az új vezetőség nevében köszöni a bizalmat. Ismerteti, hogy tavaly 175 tag volt, 35 fő
nem újította meg a tagsági jogviszonyát. Idén 163 fő fizette be a tagdíjat, 14 új tag van.
Tavaly 11 testületi tag, idén 9 testületi tagja van a szervezetnek.
Fülöp Attiláné elnök:
Megköszöni, hogy az egyesület ismét megválasztotta a szervezet elnökének. Új tagok
részére átadja a kártyák és felkéri az új tagokat, hogy pár mondatban bemutatkozzanak be.
Az új tagok bemutatkoznak.

Fehér Miklós főtitkár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete:
Várja azokat a javaslatokat és ötleteket, amelyeket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) alapításának 80. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen az egyesület
meg tud valósítani.
Pallag Katalin:
Elmondja, hogy a közalkalmazotti bértábla évek óta nem változik, a főiskolai diplomás
pályakezdő, 2015-ben a garantált bérminimum összegét, vagyis 122 ezer forintot kap, így
a meghirdetett állásajánlatukra nincs jelentkező, mivel a pályakezdőknek ilyen fizetés
mellett nem vonzó a pálya.

Fülöp Attiláné elnök:
Ismerteti, hogy a MKE egyeztetést folytat az életpálya-modellel kapcsolatban az Emberi
Erőforrások Minisztériumával. Eddig olyan ígéretet tettek, hogy 2016-ra várható az
életpályamodell bevezetése.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, megköszönte a Mandátum- és
Szavazatszámláló Bizottság munkáját, a tagok megjelenését és az ülést 13:20 órakor
bezárta.
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