5. napirend

Az MNE Egyesületi Tanácsának beszámolója a 2013 évi munkáról.
Tisztelt Küldöttek!
Az Egyesületi Tanács 2013 évben munkaterve szerint a márciusi küldöttközgyűlés napján,
továbbá 05.04.-én, 06.01.-én 07.06.-án, 08.03.-án. 09.07.-én és 10.05.-én megtartotta évi
rendes üléseit. Az ET ülései nem nyilvánosak, de az ülésekről Emlékeztetők készültek,
amelyeket az MNE Elnökség megkapott, és bárki azokat az MNE honlapján, ill.. a Naturista
Hírekben megtekintheti.
Jelen beszámolóban a következő fő kérdéseket emeljük ki.
1.Mivel az 5 évvel ezelőtt megválasztott küldöttek mandátuma lejárt, az ET az év első
harmadában felkészült a 2013 évi új küldöttválasztásokra. Ennek érdekében tisztázta a
választásra jogosult MNE tagok adatait, és rögzítette a választási szabályokat. Előkészítette a
választási jegyzőkönyvek egységes nyomtatványait, a küldöttek elfogadó nyilatkozatait, a
megbízási okiratokat és az egyéb adminisztrációs munkák iratait.
Emellett a 05.04.-i és a 06.01.-i ülésen – a tagok pihenésének biztosítása érdekében- felhívta
az Elnökséget, hogy a heti korlátlan diszkózás ügyében tegyen rendet. Eredménytelenül. Az
ET. a 06.01.i ülésén megvizsgálta és véleményezte az MNE Elnöksége által kijelölt
Alapszabály módosítást előkészítő bizottság tervezetét, és arra alapvető kifogásokat tett.
Eredménytelenül.
2. 2013 07.06.-án levezényeltük az általános küldöttválasztó értekezleteket. Ennek során a 12
választókerületben az egyesületi tagok 43 küldöttet választottak. Megválasztottak továbbá 12
egyesületi tanácstagot, akik az első alakuló ülésükön megválasztották személyemben az ET.
elnökét, és Makk Zsolt személyében az ET. titkárát. (Az új küldöttek és az Egyesületi
Tanácstagok névjegyzéke az MNE honlapján a „szervezeti élet „ rovatra kattintva elérhető)
3.Az ET. 08.03.-i ülésén döntött arról, hogy fel kell mérni az MNE tagság véleményét az
MNE elnöksége és a D5H Kft. tevékenységét illetően. A kérdőívek kidolgozásával és
értékelésével Marczy Attilát bízta meg.
Az ET. tagok a kérdőíves felméréseket lebonyolították, és ennek során az ET. 09.07.-i ülésén
kiértékelte és elemezte a tagság válaszait, és javaslatokat tett az MNE elnökségnek a felvetett
problémák kezelésére. A kiadott 265 kérdőívet 181 MNE tag (a megkérdezettek 68%-a)
küldte vissza kitöltve. Általában elmondható, hogy a tagok szívesen vették a megkérdezést, és
igénylik, hogy a fontosabb kérdésekben elmondhassák véleményüket. A tagság által felvetett
problémák közül kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a válaszadóknak csak kisebb része
elégedett az MNE és a D5H Kft. pénzügyeiről és tevékenységéről kapott információkkal.
Ennek alapján a 09.07.-i ET ülésen megállapodás született az ET. és az MNE, ill. D5H Kft.
vezetői között, hogy az MNE tagság évente 3 alkalommal kap a pénzügyi helyzetről részletes
tájékoztatást. Egyszer a szezon előtt elektronikus úton, egyszer szezon közepén (júliusban)
nyílt fórumon, egyszer pedig a szezon végén elektronikus úton. Sajnálatos hogy ennek a
megállapodásnak sem az MNE elnöksége, sem a D5H kft. ügyvezetése a 2013 év szezon
végén nem tett eleget. Csak remélni tudjuk, hogy 2014-ben ez másként lesz.
Tisztelt Küldöttek!
Akinek a beszámolóval kapcsolatos kérdése van, arra kész vagyok válaszolni.
Kérem a beszámoló elfogadását.
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