JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2003. május 14.-én a Hotel Nereus (Balatonalmádi, Lóczy tér 3) tanácstermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Kumánovics György köszöntötte a megjelent tagokat, majd a közgyűlést megnyitotta.
Megállapította, hogy a 28 egyesületi tagból jelen van 18 (64,3 %), tehát a közgyűlés
határozatképes.
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével
pedig Sifter Gyulát és Ulrich Józsefet bízta meg 18 igen szavazattal.
Az Egyesület Elnöke által javasolt napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag, 18 igen
szavazattal elfogadta.
Az elfogadott napirendi pontok az alábbiak:
1. Elnöki beszámoló a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkákról, az
egyesület gazdasági helyzetéről.
2. Honlap készítés
3. Tagfelvétel

1. Elnöki beszámoló
1.1. Az Intéző Bizottság a beszámolási időszakban egyszer ülésezett. Az ülésen és a
beszámolási időszakban végzett munka rövid ismertetése:
− Előkészítette a mai szakmai napot és közgyűlést
− Honlap készítés elindítása
− Szerződéskötés a Sipos és Tsa Bt.-vel a pénzügyi, könyvelési tevékenység elvégzésére
− Szakály Áront az első 1 éves időszakra megbízta a titkári feladatok ellátásával
− Szlávik úr kérésére eljárt az önjáró fúróberendezések tachométerrel történő
felszerelésével kapcsolatban
− EU által elvárt változások, feladatok áttekintése
1.2. Az Egyesület gazdasági helyzete javult, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2002 évi
pénzügyi mérlege az alábbi:
2002. január 01-i nyitó pénzkészlet:
2002. évi BEVÉTEL
Tagdíj
Szakmai nap befizetés
Banki kamat
Bevétel összesen
2002. évi KIADÁS
Bankköltség

262.161,- Ft

775.750,- Ft
120.000,- Ft
3.577,- Ft
899.327,- Ft

49.390,- Ft
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Csekk vásárlás
Szakmai nap kiadás
Posta költség
Kiadás összesen

8750,- Ft
57.500,- Ft
6.628,- Ft
122.268,- Ft

2002. december 31-i záró pénzkészlet

1.039.220,- Ft

1.3. 2003 évi tervezett feladatok.
− A 2003 évi költségvetésünk jelenleg csak bankköltséget, postaköltséget, könyvelési és a
honlap készítési költséget tartalmazza. További felhasználásról az őszi (szeptember)
szakmai napon és közgyűlésen döntünk. Addig mindenki írásba jelezze javaslatait,
esetleges igényeit.
− Tervezzük felvenni a kapcsolatot a szomszédos országokban (Ausztria, Szlovákia,
Szlovénia) működő hasonló szakmai szervezetekkel. Kapcsolatokkal rendelkező
Egyesületi Tagok jelentkezését várjuk. Az Intéző Bizottság kapjon felhatalmazást a
kapcsolatfelvétel utáni összejövetel szervezésére.
− A honlap készítés, tervezés elindult, a név regisztrálás folyamatban van. A választott
domain név: www.vizkutfurok.hu
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta.

2. Internetes honlap készítés
A honlap tervezésével, elkészítésére Szögedi Miklós informatika-műszaki tanár kapott
megbízást. Szögedi úr személyesen ismertette a honlap tervezett felépítését. Kérte, hogy,
az első oldal tartalmát és az egyesületi logot mielőbb kapja meg. Elmondta hogy, az
egyesületi tagok által felvetett kérdéseket, javaslatokat a készítésnél messzemenően
figyelembe kívánja venni. Az Egyesület elnöke kérte a tagokat, hogy javaslataikat és a
részükre biztosított egy A4 nagyságú oldal cégismertetőt két héten belül küldjék meg a titkár
(8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37., geopros@sednet.hu) címére.

3. Tagfelvétel
A jelentkezés, bemutatkozás, majd az ajánlók véleménye alapján a közgyűlés
egyhangúlag felvette az Egyesület tagjai sorába:
ROTARY-MÁTRA Kft.
AQUADRILL 92 Kft.
SZAHARA Kft.

3272 Visonta, Erőmű út. 11. (Pf. 38.)
2015 Szigetmonostor, Árpád u. 17.
8300 Tapolca, Kazinczy tér 3.

Az Elnök újra felkérte a tagságot, hogy a tervezett honlaphoz mindenki adja meg a
javaslatát, igényét, mit szeretne saját vállalkozásáról megjelentetni.
Kumánovics György ezután a közgyűlést bezárta, jó munkát kívánt a szakmai nap
folytatásához.
Kmf.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sifter Gyula
Ulrich József
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