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A Jegyzőkönyv készül az MKE Somogy Megyei Szervezetének Tisztújító Közgyűlésén 2010. június 8-án 
a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár hivatalos helységében. A Jelenléti ív alapján 56 egyéni tagból 
és 1 testületi tagból jelen van 43 egyéni tag, és 1 testületi tag képviselteti magát. 
 
 
Halász Lászlóné, a Somogy Megyei Szervezet elnöke köszönti a résztvevőket. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Halász Lászlóné felkéri Gombosné Szabó Sárát. 
Halász Lászlóné felkéri Tánczosné Wágner Zitát a közgyűlés levezető elnökének. 
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök személyét. 
Tánczosné Wágner Zita megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. 
 
Tánczosné Wágner Zita ismerteti a napirend tervezetét. 
A Közgyűlés elfogadja a napirendet. 
 
1. Halász Lászlóné beszámolója a 2006 és 2010 közötti időszakról. 
A leköszönő elnök ismerteti a 2006-ban megválasztott tisztségviselők neveit, a 2008-as változásokat, 
majd beszámol a négy év során szervezett programokról, szakmai kirándulásokról, az évente kétszer 
rendezett szakmai napokról. 
A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük az elhangzottakkal kapcsolat-
ban. 
Varga Róbert könyvtárigazgató megköszöni az előkészítő bizottság pontos munkáját, majd az elnök 
„tárgyszerű” összefoglalóját. Emellett hangsúlyozza a Megyei és Városi Könyvtár jelentőségét, segít-
ségét az Egyesület munkájában. Felveti ugyanakkor, hogy a közelmúltban kevésbé hatékonyan mű-
ködött az Egyesületen belül az információáramlás, mint korábban. (Példaként említi, hogy az egyesü-
leti tagok a megszokotthoz/elvárthoz képest idén nem egyszerre jelentkeztek – regisztráltak – a Ván-
dorgyűlésre.) Javasolja azt is, hogy a mindenkori intézményvezetéssel aktívabb kapcsolat legyen. 
Felveti, hogy szerencsés lenne, ha a Megyei és Városi Könyvtár dolgozói hasonló arányban lennének 
az Egyesület tagjai, mint az Egyetem könyvtárosai. Befejezésül megköszöni az Egyesület távozó veze-
tőinek munkáját, s biztosítja támogatásáról a leendő vezetést és az Egyesületet.  
A leköszönő vezetőségi tagok, illetve az egyesületi tagok tudomásul veszik az elhangzottakat, nem 
kívánnak hozzászólni.   
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.  
 
Halász Lászlóné a leköszönő vezetők nevében elbúcsúzik a tagságtól.  
A tagság nevében Tánczosné Wágner Zita és dr. Nagyné Német Ilona megköszöni Halász Lászlónénak, 
Hivatal Nándornénak és Gálné Takács Máriának az Egyesületben végzett munkát. 
 
 
 
2. Dr. Pintérné Kék Krisztina ismerteti a Választási Bizottság munkáját.  
A 2010. május 21-ig beérkezett jelölések alapján ismerteti a jelöltek névsorát (a listára a legalább 10 
jelölést kapottak kerülhettek fel): 
 
   elnök:  

dr. Pintérné Kék Krisztina 



 Tánczosné Wágner Zita 
 
    elnökségi tagok: 
 Balogh Melinda 
 dr. Nagyné Németh Ilona 

dr. Pintérné Kék Krisztina 
 Tánczosné Wágner Zita 
 
    elnökségi póttag: 
 Lengyel Gabriella  
 
    ellenőrző bizottsági tagok: 
 Balláné Palkó Judit 
 Balogh Melinda 
 Garamvölgyi László 

dr. Nagyné Németh Ilona 
dr. Pintérné Kék Krisztina 

 
    ellenőrző bizottsági póttag: 
 Sándorné Milbacher Kinga 
 
A jelöltek bemutatkozásakor Tánczosné Wágner Zita bejelenti, hogy visszalép az elnökjelöltségtől, az 
elnökségi tagságra jelölést ugyanakkor elfogadja. 
Dr. Pintérné Kék Krisztina Tánczosné Wágner Zita döntésére való tekintettel, elnöki jelöltségének 
fenntartása mellett visszalép az elnökségi tagságra jelöléstől. 
A többi jelölt fenntartja jelöltségét.  
A Jelölőbizottság vezetője megállapítja, hogy a jelöltek száma meghaladja a választhatók számát (a 
jelöltek száma nem marad el a tisztségek betöltéséhez szükséges létszámtól). 
A tagság egyhangúlag elfogadja a Jelölőbizottság beszámolóját. 
A Jelölőbizottság a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javasolja Gulyás Katalint, Németh Gabriellát 
és Gergely Józsefnét. 
A tagság egyhangúlag elfogadja a Számlálóbizottság jelölését. 
Dr. Pintérné Kék Krisztina ismerteti a szavazás menetét, szabályait. 
 
3. Szavazás. 
 
4. A Szavazatszámláló Bizottság munkája alatt a Közgyűlés résztvevői irodalmi műsoron vesznek részt. 
Zentai Gabriella „Jer, nézd a Balatont...” című könyvéről a szerzővel Lőrincz Sándor beszélget, közre-
működnek a kaposvári Toldi Lakótelepi Általános iskola diákjai. 
 
5. A szavazás eredményének ismertetése. 
Gulyás Katalin, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a 2010. évi Tisztújító taggyűlés választá-
si eredményeit: 
 

 Elnöki tisztségre, 1 jelöltre leadott szavazatok száma: 43. 
Ebből 42 érvényes szavazat és 1 érvénytelen szavazat érkezett. 
Dr. Pintérné Kék Krisztina 42 érvényes szavazatot kapott. 

Gulyás Katalin megállapítja, hogy a Közgyűlés dr. Pintérné Kék Krisztinát választotta elnökének. 

 Elnökségi tagokra és póttagra leadott szavazatok száma 43. 
Ebből 35 érvényes szavazat és 8 érvénytelen szavazat érkezett. 
Tánczosné Wágner Zita 33, dr. Nagyné Németh Ilona 27, Balogh Melinda 15 érvényes 
szavazatot kapott.  
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Gulyás Katalin megállapítja, hogy a Közgyűlés elnökségi tagnak választotta Tánczosné Wágner Zitát és 
dr. Nagyné Németh Ilonát. 
35 érvényes szavazattal elnökségi póttagnak választották Lengyel Gabriellát. 

 Ellenőrző bizottsági tagokra és póttagra leadott szavazatok száma: 43. 
Ebből érvényes szavazat 35, érvénytelen szavazat 8. 
Garamvölgyi László 35, Balláné Palkó Judit 34, Balogh Melinda 24, dr. Nagyné Németh 
Ilona 11 szavazatot kapott. 

Gulyás Katalin megállapítja, hogy a Közgyűlés ellenőrző bizottsági tagnak választotta Garamvölgyi 
Lászlót, Balláné Palkó Juditot és Balogh Melindát. 
35 érvényes szavazattal ellenőrző bizottsági póttagnak választották Sándorné Milbacher Kingát. 
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Gulyás Katalin javaslatát, miszerint: 
„Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az Egyesületet a tanácsban a mindenkori elnök képviseli. A 
küldöttek személye az elnökből, a titkárból és az ellenőrző bizottság elnökének személyéből áll.” 
 
6. Dr. Pintérné Kék Krisztina, az MKE Somogy Megyei Szervezetének új elnöke megköszöni a bizalmat 
és a ráadott szavazatokat. Külön köszönetet mond Halász Lászlónénak az eddigi közös, jó légkörű 
egyesületi munkáért. Biztosítja a tagságot arról, hogy a munka továbbra is az elődök „nyomdokain” 
fog haladni. Röviden vázolja a 2010. év további terveit. 
 
7. Az egyesületi tagok a továbbiakban látogatást tesznek a kaposvári Takáts Gyula Emlékházba. 
 
 
 
 

Gombosné Szabó Sára 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Kaposvár, 2010. június 8. 


