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Elnökségi ülés jegyzőkönyv

ldőpont: 2017. december 19. 10 óra

Helyszín: Budapest, Erkel utca 15., Szubjektív Alapítvány iroda

Résztvevők: Elnökségi tagok: Környey Balázs, Sztaniszláv Tamás, Ujváry Beatrix, Dominus Ákos, Pénzes

Erzsébet, Benyó Balázs, Deák Attila (skypeon keresztÜl); Abelovszky Tamás Bringaakadémia

Az elnökségi Ülést Benyó Balázs vezeti. A jegyzőkönyvet Pénzes Erzsébet írja, a jegyzőkönyv hitelesítője

Dominus Ákos és Benyó Balázs.

Benyó Balázs megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 6+1 tag jelen van, ezért az elnökségi ülés

határozatképes. A na pirend i pontokat elfogadjá k'

Témák:

1. Támogatási szerződésVándortáborra

A támogatási szerződés megkötéséhez elnökségi döntést kell hozni. A támogatás a tavalyihoz hasonló

formában és rendszerben menne. Környey Balázs és Pénzes Erzsébet ismerteti a részleteket, és a

költségvetésről is szó esik. Az Elnökség ezzel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

z/2ol7 ' (Xll.19) sz. elnökségi határozat

Az Elnokség 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl elfogadta, hogy az NFM-mel támogatási

szerződést köt a Kerékpáros Vándortábor Program 2018. szervezési-koordinációs tevékenységének

elvégzésére.

2. Új uetépők. A NABoKE (Nagyothallók és Barátaik országos Közhasznú EgyesÜlete), a Körösök Völgye

Natúrpark EgyesÜlet, a Fenntartható Térség Alapítvány és a Nyírségi Kerékpáros Egyesület

benyújtotta belépési nyilatkozatát a szövetségbe. A belépési nyilatkozatok mindegyike és a szÜkséges

dokumentumok rendben vannak. Az Elnökség egyöntetűen mindegyik szervezet felvétele mellett

szavazott, és az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (Xll.19.) sz. Elnökségi határozat

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség - MAKETUSZ Elnöksége 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkÜl a NABOKE (Nagyothallók és Barátaik országos Közhasznú EgyesÜlete), a Körosök Völgye

Natúrpark EgyesÜlet, a Fenntartható Térség Alapítvány és a Nyírségi Kerékpáros EgyesÜlet a belépési

nyilatkozatát elfogadta.

3. Tagdíjbefizetések állása

Ki kell kÜldeni a tagdíjbekérőket, mert eddig csak néhány befizetés érkezett.

4. Eurovelo koordinátori pályázat
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Az NFM KKF kezdeményezésére megalakulóban Van egy EuroVelo koordinációs szervezet Magyarországon.Ez
egy konzorcium lenne, amelynektagjaiaz NFM KKF, az MTÜ ésa MAKETUSZ. PE kéri, hogya koordinációs
szervezetbe lépést fogadjuk el, mert így tudunk részt venni abban a munkában, amit elkezdtÜnk és a

későbbiekben is. Számítanak ránk.

4/2017 ' (Xll.19.) sz. Elnökségi határozat

Az elnökség 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl elfogadta, hogy a MAKETUSZ, mint
konzorciumi tag részt Vesz a magyarországi EuroVelo koordinációs szervezet létrejöttében.

5' Közgyűlés összehívása

Környey Balázs felvetette, hogy szÜkség van már most egy tisztújító közgyűlés összehívására, mert az alakuló
elnökség mandátuma márciusban jár le, és a két kötelező jellegű közgyűlés között jobb, ha több idő eltelik és

fel tudunk rá készÜlni. A sztikséges határidők betartása miatt a közgyűlés időpontja január 26-án ideális, az

ismételté január 29-én. Javasolt napirendi pontok:

L. Elnöki összefoglaló

2. Elnökségi tagok munkavállalásánakés/vagy megbízási szerződéseinekjóváhagyása
3. Vándortábori program és a támogatási szerződésseljáró kötelezettségvállalás elfogadása
4. Működési szabályzat megvitatása és jóváhagyása

5. Tisztújítás,elnökségitagokmegválasztása

6. Egyebek

5/2oI7. (Xll.19.) sz. Elnökségi határozat

Az elnökség 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MAKETUSZ 2018. január
26-án rendkívÜli közgyűlést tart, ismételt időpont 2018. januá r 29' Ajavasolt napirendi pontok:

1. Elnökiosszefoglaló

2. Elnökségi tagok munkavállalásának és/vagy megbízási szerződéseinek jóváhagyása

3. Vándortábori program és a támogatási szerződésseljáró kötelezettségvállalás elfogadása
4. Működési szabályzat megvitatása és jóváhagyása

5. Tisztújítás, elnökségi tagok megválasztása

6. Egyebek

6. Vándortábor témák

A honlap szÜkséges, január 15-én el kell indulnia. Címe: www'bringasvandor.hu. KB intézia domain név
bejegyzést. PE árajánlatokat kér be az erdeivándor és a vízivándor készítőitől, mivel rövid az idő, ezért
valamelyik másolata kellene' A költségvetés át kell dolgozní és majd a kész költségvetést kell a közbeszerzési
szakértőnek megmutatni. Jogi tanácsadói költséget a vándortáborhoz kell tenni. Felelősségi kérdésben
kérjÜnk tanácsot az Erzsébet tábor program csapatától.

7. szükségünk lesz egy pénzügyi és számviteli rendszerre
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A vándortábor és egyéb feladatok míatt meg kell venni egy teljes számviteli rendszert. Ezt a pályázatba

érdemes beépíteni.

8. NEA működési pályázat

PE:a beadásihatáridő január közepén van, érdemes lenne pályázatot beadni. 3M Ft-ig lehet pályázni,

működési költségekre' Könyvelés, fogyóeszköz, kommunikációs költségek, képzés, marketing, információs

anyag készítése, ilyesmit lehet beletenni. A pályázat beadásáról elnökségi döntés szÜkséges. PE vállalja, hogy

a pályázatot elkészíti.

6/2oI]. (Xll.19.) sz. Elnökségi határozat

Az elnökség 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MAKETUSZ 2018.
januárban bead egy NEA működési pályázatot. A pályázat elkészítéséértfelelős: Pénzes Erzsébet, akielkÜldi
majd előtte a tervezett költségeket'

9. Maketusz és vándortábor kommunikáció

Egységes honlap kell a többi járásmóddal. A Maketusz honlapjára fel kell tölteni minden dokumentumot,
híreket megosztani. Kellene egy vándortábor flyer is, Bea, Böbe megcsinálja. Fotókat mindenki kÜldjön,

akinek van. A vándortábor ppt-t Abelovszky Tamás vállalja, hogy segít elkészíteni szépre, véglegesre.

10. Szabályzatok

Adatvédelmi szabályozás májustól, erre fel kell készülni a vándortábor adatkezelések miatt. KBalázs elkészíti
az SZMSZ-I a közgyűlésre. Ezen kívül kell még munka- és pénzÜgyiterv is, valamint egyéb szabályzatok a

működéshez. A májusi közgyűléshez ezeket már el kell készíteni.

Több téma nem lévén Benyó Balázs az elnökségi Ülést 14 órakor bezárta.

Jegyzőkö nyvezető jegyző kö nyv-h ite les ítő
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