
JEGYZŐKÖNYV  

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2021. május 23-i elnökségi üléséről. 

 

Helyszín: online  

Jelen vannak: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Klára, Orbán Hédi, Gábor Ilona, Kovács Balázs elnökségi tagok 

● Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin, a felügyelő bizottság tagjai 

● Kovács Lászlóné pénzügyi vezető 

 

1. A 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló  

Az elnök elkészítette az egyesület 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. A 

gazdasági vezető összeállította a gazdálkodásról szóló összesítést. A két dokumentum 

együttesen alkotja a 2020. évi beszámoltót. (A dokumentum a jegyzőkönyv része.) A 

dokumentumot az elnökségi tagok előzetesen megkapták. 

Lángné Nagy Mária a felügyelő bizottság elnöke ismerteti a testület határozatát, melyben 

elfogadásra javasolja a beszámolót az egyesület számára. 

Az elnökség az előterjesztés szerint egyhangúan elfogadta a Magyar Népművelők Egyesülete 

beszámolóját a 2020. évi szakmai és pénzügyi tevékenységről. 

2. A soron következő NKA pályázat témája 

Az elnökség áttekintette a jelenleg érvényes NKA közművelődési pályázatait és úgy határozott, 

hogy 3-as témában (továbbképzések) nyújt be pályázatot. A továbbképzés témája a hálózati 

szervezetépítés lesz. A hálózatépítést az ország azon területein kell folytatni, amelyen az 

egyesület szervezettsége kevéssé kielégítő. Elsősorban a Dél- és Nyugat-Dunántúlon és a 

Dél-Alföldön. Lehetséges 3 ilyen fórum tartása Baranya, Somogy Tolna Megyék körében. Vas, 

Zala Megyék körében, Békés és Csongrád Megyék körében. 

Az elnök pályázati koncepciót készít, majd azt elküldi az elnökségnek. A beérkező vélemények 

alapján készül majd el a pályázat végső formája. 

3. A Kultúrházak éjjel-nappal akció részletei 

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény finanszírozásával kapcsolatosan az elnökség az alábbi 

döntést hozta. Jelenleg biztosan rendelkezésre álló forrás csak, a már leszerződött NKA 

közművelődési szakmai kollégiumának támogatása. A pénz hatékony felhasználása érdekében 

költséghatékony megoldásokat kell használni. Ennek érdekében azonos belső tartalmú 

árajánlatot kell készíteni és az korábbi szolgáltató irányába, illetve az elnökségi tagok 

hatókörébe tartozó további két új szolgáltatók irányába azokat ki kell küldeni. 

A finanszírozáson túl az elnökségnek lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ez a 

hagyományos rendezvénysorozat belső tartalma megújuljon. 

4. Egyebek 

Kovács Lászlóné felveti, hogy miután az éven ez idáig kontakt rendezvényt az egyesület nem 

tudott tartani, a tagdíjak beszedése nem haladt előre. Javasolja, hogy az elnökségi tagok egy 



megyei szintű beosztás szerint telefonon keressék meg a megyei szervezeteket a tagdíj 

befizetése okán. A beosztás: Bordás István: B-A-Z Megye, Szabolcs- , Heves- Hajdú- Bihar 

Megyék, Orbán Hédi: Bács-Kiskun-, Békés Megyék, Gábor Klára: Komárom-Esztergom-, 

Győr-Moson-Sopron Megyék, Juhász Zsófia: Fejér- és Veszprém Megyék. Gábor Ilona: 

Budapest és Pest Megye. 

Bordás István javasolja, hogy a következő elnökségi ülést immár személyesen tartsák meg. Ez 

annál is inkább aktuális mert, ez év nyarán lejár az elnökség által javasolt és a közgyűlés által 

elfogadott rövidtávú stratégia. Az elvégzett munka értékelése és az új stratégia irányainak 

meghatározása, több időt és személyes jelenlétet igényel majd. 

A következő, személyes jelenléten alapuló elnökségi ülést június 23-án tartják a KMO-ban. 


