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JEGYZŐKÖNYV 

KIDS elnökségi ülés 

 

Időpont: 2021. február 15. 16:00 

Helyszín: a KIDS székhelye 

 

Jelen vannak:

1. Dr. Török Csaba elnök 

2. Magó Kinga alelnök 

3. Hernády Sára elnökségi tag 

4. Vazul Zsolt alelnök 

5. Pácz Tamás elnökségi tag 

6. Endrédi Józsefné FEB-elnök 

7. Balogh Dániel elnökségi tag 

8. Farkasné Bocskor Anikó FEB tag 

 

 

 

 

Az elnök 16:05-kor imával nyitja meg az ülést. A jelenlévők egyhangú szavazással dr. Török Csaba elnököt 

választják meg az ülés levezető elnökéül. A jegyzőkönyv vezetésére felkérik Magó Kinga alelnököt. 

Hitelesítőnek Balogh Dániel elnökségi tagot. és Endrédi Józsefnét FEB elnököt kérik fel. A levezető elnök 

ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat: 

1. Ima, ülés megnyitása (dr. Török Csaba). 

2. Előterjesztés a 2021-es tisztújító közgyűlés előrehozásáról. Határozathozatal. 

3. Jelölőbizottság felállítása. Határozathozatal. 

4. Előterjesztés az Alapszabály módosításának előkészítéséről. Határozathozatal. 

5. Alapszabály-módosítást előkészítő bizottság felállítása. Határozathozatal 

6. Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról. 

7. Tervezet: KIDS kupa május-júniusi megrendezéséről 

8. Egyebek. 

Az elnökség a napirendet elfogadja. 

 

1. Ima, ülés megnyitása 

Dr. Török Csaba elnök imával megnyitja az elnökségi ülést. Átadja a szót Magó Kingának, hogy tegye meg 

az előterjesztéseket. 

2. Előterjesztés a 2021-es tisztújító közgyűlés előrehozásáról. Határozathozatal. 

Magó Kinga szakmai alelnök felveti, hogy Bereczky Judit Főtitkár halála miatt, érdemes lenne előre 

hozni a tisztújító közgyűlést májusra, a zárszámadó közgyűléssel egyidőben, hogy minél 

kevesebbszer kelljen a tagoknak utazni. 

Dr. Török Csaba kifejti, hogy ezt a közgyűlést a tavaszi május-júniusi KIDS jamborin tartja 

kivitelezhetőnek.  

Pácz Tamás, aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, vajon lesz-e lehetőségünk versenyt szervezni 

ebben a tanévben? A jelenlegi szabályozások fényében ez kérdéses. 

Magó Kinga felveti, hogy van-e mód a tisztújítást, zárszámadást online formában lebonyolítani? 
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Illetve, hogy a 4. napirendipont fényében kellene beszélni a tisztújíításról. 

Dr. Török Csaba elnök javasolja, hogy ne online tisztújításra készüljünk, illetve jelzi, hogy az 

alapszabálymódosítását sem szerencsés online módon megtartani.  

balogh Dániel felveti, hogy ebben az esetben, a jelen törvények ismeretében nem tudunk erről 

határozatot hozni. Javasolja, hogy hallasszuk a döntést a húsvéti szünet utánra, amikor már látjuk, 

hogy milyen lehetőségek lesznek versenyszervezésre, gyülekezésre. 

 

1/H-KIDS (2021.02.15.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a tisztújító közgyűlés előrehozataláról, az áprilisi ülésén, a 

kormányzati intézkedések fényében fog határozni.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

3. Jelölőbizottság felállítása. Határozathozatal. 

 

Dr. Török Csaba elnök javasolja, hogy állítson fel az elnökség egy jelölő bizottságot, akik előkészítik a 

tisztújító közgyűlést, és megvizsgálják, hogy kik tudnának az elnökség munkájába bekapcsolódni. Erre a 

társadalmi feladatra, kit tartanak alkalmasnak, akiket a közgyűlésen előterjesztenek, és akikre lehet majd 

szavazni. 

Kisebb vita után, az elnökség a következő határozatot hozta. 

2/H-KIDS (2021.02.15.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2021. évi tisztújító közgyűlés előkészítésére 3 fős jelölő bizottságot 

hoz létre. A bizottság tagjának felkéri Vári Juditot, Hernády Sárát, és Balogh Dánielt. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

4.  Előterjesztés az Alapszabály módosításának előkészítéséről. Határozathozatal. 

Magó Kinga javaslatot tesz az Alapszabály módosításásra, a következő okok miatt. A 2016-os 

módosított alapszabályban néhány pont tv okok miatt igényel változtatást. A másik ok, a hatékony 

működés szempontjai alapján átgondolást igénylő vezetési struktúra. A megbeszélés során az 

elnökség egyetértett a hatékony struktúra kidolgozásán. Az elnök felvetette a tiszteletbeli és 

ügyvezetői elnöki poszt szétválasztását. Az alapszabálymódosító közgyűlés megtartása a jelenlegi 

helyzetben aggályos, ezért az elnökség a következő határozatot hozta: 

 

3/H-KIDS (2021.02.15.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy Alapszabály módosításának kidolgozására bizottságot hoz létre. 

Az Alapszabály módosító közgyűlés lehetőségeiről pedig, az áprilisi ülésén, a kormányzati 

intézkedések fényében fog határozni. A bizottság tagjainak Pácz tamást és Magó Kingát jelölik. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

 

5.  Egyebek 

A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett be. 
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A levezető elnök az ülést 20:10-kor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Török Csaba 

elnök, levezető elnök 

 

 

 

_____________________________ 

Magó Kinga 

alelnök, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

_____________________________ 

Balogh Dániel 

hitelesítő 

 

 

_____________________________ 

Endrédi Józsefné 

FEB-elnök, hitelesítő 

 


