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1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről  

Csernaburczky F. elnök úr beszámolója, szövege a mellékletben található. 

Főbb pontjai:  

• Az elnökségben történt változások. 

• Az időszak fontosabb eseményei. (tagrevízió, intézményi támogatások, 

információáramlás javítása, a honlap megújítása, kapcsolat kiépítése a Nemzeti 

Pedagógus Karral, regionális konferencia a miskolci Lévay Gimnáziumban, 

kapcsolataink: ingatlanok, IVO) 

• Minden gazdasági kötelezettségünknek eleget tettünk. Cserhalmi Judit könyvelő 

elvégezte az éves beszámolót és az adóbevallást. 

• Választmányi ülés határozatainak ismertetése. 

Kérdések elnök úr felé: 

Kelemen Gabriella megkérdezi, milyen tartalommal tudja megtölteni az ORTE az NPK-val 

való szakmai együttműködést. 

CS.F. válasza alapján amennyiben megkeresés érkezik az NPK részéről, tudunk majd segíteni, 

közvetítő szerepet tudunk vállalni. 

További hozzászólás nem volt. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

Szabadi Edit felvetésére, hogy az óvónőket is be kellene vonni az ORTE munkájába, valamint 

Péntekné Sz. A. kérdésére, miszerint a felsőoktatásban dolgozók miért nem tagjai az ORTE-

nak, Cs. F. elnök úr elmondja, hogy ezek a pedagógusok sincsenek kizárva az egyesületből, 

szeretettel hívjuk és várjuk őket, amint a kommunikációs csatornák megnyílnak. 

 

2. Számvizsgáló bizottság beszámolója 

Eszenyi Balázs ismerteti, hogy a számvizsgáló bizottság áttekintette, megtárgyalta és elfogadta 

a 2017. évi pénzügyi mérleget. 

A bizottság jelentését a választmány egyhangúlag elfogadta. 

 

3. Tagrevízió  

Seregi Ágnes, az egyesület titkára ismerteti a 2017. évi tagrevízió eredményét.  

Cs. F. elnök úr kéri az intézményvezetőket, akik a tagtoborzás zászlóvívői, hogy juttassák el 

hírünket az intézményekbe. 

 



4. Tisztújító közgyűlés előkészítése 

Veress Bertalan, az egyesületi ügyész ismerteti, hogy 2018. december 6-án az ORTE 

elnökségének mandátuma lejár. 30 nappal korábban be kell jelenteni, s a tisztújítást 

előkészíteni. A tisztújító közgyűlés időpontját később fogjuk meghatározni. 

 

Elnök úr megköszöni a felszólalásokat, lezárja a gyűlést, ismerteti a konferencia további 

programjait. Jó szórakozást kíván a kötetlen beszélgetéshez. 

 

Nagyszalonta, 2018. szeptember 21. 
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