
Jegyzőkönyv 
a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

2007. augusztus 26. -i 
 elnökségi üléséről  
 

 
Helyszín: 

Maglód, Majláth utca 44 
 
Időpont: 

2007. 08. 26. 10:00 -tól 15:30-ig 
 
Tervezett napirendi pontok: 

A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó szerint (1. sz. melléklet) 
 
Jelenlévők: 

A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 
 
Szavazásra jogosult jelenlévők: 

Tarnai Tamás elnök, Bauer Márton titkár, Ország János elnökségi tag 
 

 
Tarnai Tamás elnök megállapította, hogy a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
elnöksége szavazat képtelen. A jegyzőkönyv vezetésével Bauer Márton titkárt bízta meg, 
és megnyitotta az elnökségi ülést. 
 
A szavazatképtelenségre való tekintettel, az ülésen elnökségi határozatok nem születtek, 
helyettük a jelenlévő elnökségi tagok és egyesületi tisztségviselők véleményét figyelembe 
véve elnöki rendeletek kiadása történt meg. 

 
 

Elnöki Rendeletek 
 

 
2007/06/26/1. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, elfogadta az előző (2007. 07. 22-i) elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 
 
Felelős: Ország János 
 
2007/08/26/2. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, elhalasztotta az új tagok felvételét, tekintettel a szavazóképességre és arra a 
tényre, hogy ez az Alapszabályban rögzített módon kizárólag az Elnökség jogköre, tehát 
csak szavazatképesség esetén, elnökségi ülésen történhet meg a tagfelvétel. 
 
Határidő: következő elnökségi ülés időpontja. 

Felelős: újratárgyalásért és Elnökség elé terjesztésért Bauer Márton titkár 
 
 
 
 
 



2007/06/26/3. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, elrendelte, az egyesületi slosszok felújítását és egy beülő megvásárlását. 
 
Felelős: Ország János 

 
 
2007/08/26/4. sz. elnöki rendelet 

 
A jelenlévő tisztségviselők felvetésére, a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
elnöke, megbízza Szigetvári István a beszerelőzsák összeállításával. 
 
Felelős: Szigetvári István  

 
 
2007/08/26/5. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, megbízta Ország Jánost és Főző Pétert a hiltis zsák beszerzésével. 
 
Felelős: Ország János 

 

 
2007/08/26/6. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva megbízta Szepesi Józsefet a Nagyház körüli parkoló és egyéb létesítmények 
kialakíthatóságának felmérésével. 
 
Határidő: 2007. 09. 07 
Felelős: Szepesi József 

 
 
2007/08/26/7. sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, megbízza Főző Pétert az egyesületi szilveszter megszervezésével. 
 
 
2007/08/26/8 sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva úgy határozott, hogy a rossz egyesületi fejlámpákat 1000 Ft/db áron 
egyesületi tagoknak kiárusítja. 
 
2007/08/26/9 sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, kinevezte Pinizsi Magdolnát a kuponrendszer felelősének. 

 
Felelős: Pinizsi Magdolna 

 
 



 
 
2007/08/26/10sz. elnöki rendelet 

 
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Elnöke, a jelenlévő elnökségi tagokkal 
konzultálva, megjelölte a következő elnökségi időpontok időpontját és helyszínét. 
Elnökségi időpontok:  2007. 09. 07 Orfű, Nagyház 
 2007. 10. 07 Kutató hétvége 
 2007. 10. 26 Kutató hétvége 
 2007. 12. 15 10:00 Maglód 
 2008. 01. 12 10:00 Maglód 
 2008. 02. 09 10:00 Maglód 
 2008. 03. 22 10:00 Orfű, Nagyház 
 

Tarnai Tamás elnök az elnökségi ülést rendben bezárta. 
 
 
Hitelesítők: 

 


