JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2007. november 20-án megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:










László János, elnök
Feövenyessy Krisztina, elnökségi tag
Szász Andrej, elnökségi tag
Markovits Gábor, elnökségi tag
Ács Péter elnökségi tag, jegyzőkönyvvezető
Éder Mihály, elnökségi tag
Kürti Gábor, meghívott vendég (korábban távozott)
Terpó Mátyás EB tag (később érkezett)
Dukai Nagy Gergely EB elnök(később érkezett)

Az ülésen érintett témák
1. A napirend elfogadása


A napirendet a megjelentek egyhangúan elfogadták.

2. A GKM miniszteri biztosa és az MK közötti viszony megromlása


LJ ismerteti a jelenlegi helyzetet


Folyó ügyekbe több esetben a miniszteri biztos nem hívja meg az MK-t vagy
személyesen csak a szakértőit, holott a legtöbb ilyen munkában a klub is érintett.
■



Például: KRESZ módosítás, közlekedési, kerékpárutakkal kapcsolatos ügyek.

Szervezeti állásfoglalás: A megromlott viszonyon javítani szükséges, az MK-nak,
mint egységes szervezetnek kell megjelennie a kerékpáros fórumokon.



KG ismertet az elnökséggel néhány, a legutóbbi nagygyűlést megelőzően fennálló
problémát a GKM biztosa és az MK között.



A Bringaút Egyesület és az MK közötti viszony megromlása, és ennek lehetséges
kapcsolata az MK és GKM biztosa között viszony megromlásával.




LJ és KG szerint e mögött a konfliktus mögött is főként a GKM-MK konfliktus áll.

A hazai kerékpározás fejlődése szempontjából szükséges a fent említett problémák
mielőbbi kiküszöbölése, megoldása.


Lehetséges megoldás olyan szintű és színvonalú munkát végezni, hogy az MK
kihagyhatatlan legyen az államilag szervezett feladatokból.



Az MK-nak ki kell építeni közvetlen kapcsolatokat az állami tisztviselők felé.

3. Belső kommunikáció


ÉM elnökségi tag ismerteti munkatervét és a közeljövő várható eseményeit. Az elnökség
véleményezi és megvitatja a munkatervet.


FK szerint kiemelt fontosságú a honlapon egy elnökségi fórum kihelyezése.



LJ felhívja a figyelmet, hogy az elnökségi ülés szervezési és egyéb tényezők miatt
sem tehető nyilvánossá. Az elnökségi ülésen az elnökségen kívül csak meghívott
vendégek jelenhetnek meg, hozzászólni csak arra felhatalmazott vendégek
szólhatnak hozzá.



Havi MK találkozó szervezésével a tagság részére javítható a tagok informáltsága.
■



FK véleménye szerint a tagság csak kis részének van igénye ilyen eseményre.

Alapszervezetek létszámkorlátjának esetleges csökkentése
■

■

LJ szerint az alapszervezet egyik fő feladata a taglétszám növelése, a
létszámkorlátot nem célszerű csökkenteni, egy országos szervezet képviseletében
legalább 10 fős csoportnak kell fellépnie.
Probléma, hogy az esetleges új tagok nem értesülnek a helyi alapszervezetekről.


Javaslat: Az új tagoknak célszerű lenne összeállítani egy tájékoztató és
informáló jellegű üdvözlő levelet.



Szabályozni kell az alapszervezetek működési mechanizmusát, szabályozási rendjét.



Vita



ÉM vállalja, hogy elkészíti a vita során elhangzottak felhasználásával a módosított
javaslatát

4. Észak-Pesti alapszervezet jóváhagyása
Téma

Igen

Az Észak-pesti alapszervezet megalakulásának jóváhagyása.

6

Nem Tartózkodott
0

0

5. „Ne járdázz” kampány
Téma

Igen

Támogassa-e az MK nevével a „Ne járdázz” kampányt, (kérjük,
hogy lehetőség szerint ne szórólap készüljön papírtakarékosság
okán)

6

Nem Tartózkodott
0

0

6. Levél az ECF-nek


A jövő évi ECF taggyűlésen lehetőség szerint kapjon az MK lehetőséget egy-két órás
előadás tartására, ahol ismerteti tevékenységeit, eredményeit.

Téma

Igen

Levelet írunk az ECF-nek, ahol kérvényezzük ezt a lehetőséget.

6

Nem Tartózkodott
0

0

7. Évzáró buli


Az elnökség ötleteit elküldi egy esetleges évzáró rendezvénnyel kapcsolatosan.

8. Hunbike események ismertetése


Hunbike szerződés jóváhagyása

Téma

Igen

A szerződést az elnökség jóváhagyja, az érdeklődők megkaphatják
az aktuálisan elfogadott verziót.

5

Nem Tartózkodott
0

1

9. Ellenőrző bizottság bemutatkozása


Év végére a meg kell teremteni a pénzügyi és működési szabályzatokat. Az EB csak akkor

tud márciusra jelentést biztosítani, ha ez a feltétel teljesül.




Dukai-Nagy Gergely EB tag hajlandó a szűkös határidő miatt MG elnökségi taggal
személyesen együttműködni ennek kialakításában, ugyanakkor tájékoztatta az elnökséget,
hogy valamennyi működésre vonatkozó szabályzat kialakítása a vezetőség feladata.
Az EB felhatalmazást kér, hogy közvetlenül kommunikálhasson a könyvelővel.

Téma

Igen

Nem Tartózkodott

Az EB közvetlenül kommunikálhat a könyvelővel
6
0
0
 Folyamatos kommunikáció a számviteli politika és a pénzkezelési szabályzat valamint a
dokumentumtárolás kialakításának folyamatában az elnökség tagjaival.


Pályázatokkal kapcsolatban javasolt különálló specifikus szabályzat készítése, egyfelől az
általunk kiírt, másrészt az elnyert pályázatok folyamatos napi követésével kapcsolatban, a
pénzügyi problémák elkerülése, az elszámolások tiszta dokumentálása érdekében.



A tagok nem ismerik z SZMSZ-t, sokszor az alapaszabályt sem. Ezek átdolgozás alatt állnak
a márciusi közgyűlésre, célszerű egy kivonat készítése a tagok részére.

10. Az elnök lezárja a gyűlést

Budapest, 2007. november 20. kedd

