Jegyzőkönyv
Készült: 2019. március 4-én, az Egri Korona Borház (3395 Demjén, Egri u.) konferenciatermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek szerint
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése,
továbbá megismételt közgyűlése
10 órakor Szongoth Gábor titkár úr köszöntötte a
megjelenteket és megállapította, hogy a jelenlévők
létszáma 15 fő, így a közgyűlés nem határozatképes.
A közgyűlés ismételt összehívására 10 óra 30
perckor került sor. Szongoth Gábor újólag köszöntötte az
Egyesület megjelent tagjait, akiknek létszáma már 16 fő
volt. (A 10 óra 30 perces jegyzőkönyvet később aláíró
Kasza Zoltán, pártoló tag csak 15 órakor érkezett.) A 2
db jelenléti ívet minden az adott időpontra megjelent tag
aláírta, azok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A közgyűlés megnyitóját Szongoth Gábor tartotta,
melynek során ismertette a napirendi pontokat, majd a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők
megválasztására került sor. A jegyzőkönyv vezetője Rózsa Attila elnök úr lett, a
hitelesítést végzők Ferenc Béla és Molnár Gábor elnökségi tagok. Nevezettek vállalták a
feladatot, mindhárman 16-16 szavazattal kaptak bizalmat.
Napirend
Szongoth Gábor a meghívóban előzetesen megküldött napirendi javaslatot terjesztette
elő:
1. Megnyitó, napirend ismertetése
2. A 2018-as év szakmai és pénzügyi beszámolója
3. A 2019-es év szakmai és pénzügyi terve
4. Tagság, tagsági díj
5. Egyebek
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a
megjelentek egybehangzóan megszavazták.
A 2018-as év szakmai beszámolója
A 2018-as év szakmai beszámolóját Rózsa Attila
tartotta. Vetítettképes előadásban, részletesen, időrendi
sorrendben tájékoztatta a tagságot az Egyesület által
végzett tevékenységről. Elmondta, hogy a 2018-as évre
kitűzött célok közül néhány nem teljesült (pl. honlap
megújítása, központi kútfúró nyilvántartás bevezetése),
ezek szándéka szerint a 2019-es évre húzódnak át.
1/2019KGY határozat: A tagság a szakmai beszámolót —
az előadó tartózkodása mellett — egyhangúlag elfogadta.
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A 2018-as év pénzügyi beszámolója
A 2018-as év pénzügyi beszámolóját Szongoth Gábortól hallhattuk. Kiderült, hogy az
Egyesület pénzügyi helyzete stabil. A tagok befizették a tagdíjukat, más bevételi forrása az
Egyesületnek nem volt. Néhány tag azonban az év folyamán kilépett, az ő elmaradó
tagdíjuk pótlásáról a jövőben gondoskodni kell.
Borbély Tamás az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelenlévő tagja elmondta, hogy a
2018. évi pénzügyi beszámolót véleményezésre már előzőleg megkapták. Azt a Felügyelő
Bizottság 2019. március 3-án egy telefonos konferenciabeszélgetés keretében megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. A tárgyalásukról jegyzőkönyvet vettek föl, melyet
átadott az Elnökségnek.
2/2019KGY határozat: A 2018. évi pénzügyi beszámolót a tagság — az előadó
tartózkodása mellett — egyhangúlag elfogadta.
A 2019-es év szakmai tervei
A 2019-es év szakmai tervét Rózsa Attila tárta a tagság elé. Elmondta, hogy az
Egyesület alapvető feladatának ebben az évben is a szakmai érdekképviseletet tartja,
amelyre az ez év során várhatóan alakuló munkacsoportokban, kerekasztalokban nagy
szükség lesz. További feladatok: a honlap megújítása, melyben a tagság aktív
közreműködését kéri, a kútfúrói nyilvántartás, regisztráció elérése, a tagok fölmerült
problémáinak (pl. engedélyezési ügyek) Egyesületi segítése, a közgyűlések, szakmai
napok életszagúvá tétele. A most kitűzött célokat azonban az élet könnyen fölülírhatja és
más súlyokat állíthat föl.
3/2019KGY határozat: A tagság a szakmai tervet — az előadó tartózkodása mellett —
egyhangúlag elfogadta.
A 2019-es év pénzügyi terve, tagsági díj
A 2019-as év pénzügyi tervét Szongoth Gábor ismertette. Elmondta, hogy biztos
bevételi forrásként egyedül a tagsági díjakra számíthatunk, ezért a tagkilépések okán
javasolja a tagsági díjak egységes, 5000,- Ft-tal történő megemelését. Balog György
ellenvéleménnyel élt, ő azt javasolta, hogy csak az eddig 15000,- Ft-ot fizetők tagsági díja
emelkedjen 5000,- Ft-tal, a többieké maradjon változatlan. Szavazásra került sor.
Szongoth Gábor javaslatát — az előadó tartózkodása mellett — 14 fő támogatta, 1 fő
ellenszavazat mellett.
4/2019KGY határozat: A közgyűlés minden tag számára 5000,- Ft/év tagdíjemelés
mellett döntött.
Balog György javaslata 1 fő támogatást kapott, 15-en ellene voksoltak.
5/2019KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018-as költségvetés
előirányzatát, amelyet a tagdíjak változásával módosítva kell értelmezni.
Egyebek
Balog György fölvetette, hogy a kétévente megrendezésre kerülő, s így 2020-ban
esedékes piacenzai GEOFLUID kiállításra és vásárra az Egyesület szervezzen egy közös
látogatást. A tagok túlnyomó része az elképzelést támogatta, mire föl Rózsa Attila
bejelentette, hogy ezt az Elnökség fölveszi a 2020. évi célok közé. Ennek anyagi
feltételeinek megteremtése nem most, hanem majd a 2020. évi költségvetés tervezése
során lesz feladat.
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A tagok kérésére Rózsa Attila előhozta a Prímakút Kft. (képviseli Balog György)
honlapjával kapcsolatos észrevételeket. A honlapon ugyanis évek óta egy —
teljesíthetetlen — 48.000,- Ft-os minimális kútépítési díj szerepel, amely bizonyos
feltételek fönnállása esetén még tovább csökkenthető. Rózsa Attila korábban már szóban
és írásban is kérte a szóban forgó szöveg eltávolítását, ám arra nem került sor. A tagság e
vonatkozásban a következő döntést hozta, 6/2019KGY határozat:
(1) írásban megkérjük tagtársunkat, hogy 2 héten belül (2019. 03. 18-ig) távolítsa el a
szóban forgó hamis állítást a honlapjáról;
(2) amennyiben ennek nem tesz eleget, a rákövetkező naptól az Egyesület honlapjáról
nem tesszük elérhetővé a vállalkozását;
(3) ez esetben a legközelebbi közgyűlésünkön fogunk szavazni arról, hogy kollégánk
Egyesületi tagsága a továbbiakban megmaradhat-e.
Balog György a szavazás végét nem várta meg, elhagyta a termet. Bízunk benne,
hogy felelős döntést hoz.
A napirendi pontok megtárgyalása után Szongoth Gábor megköszönte a résztvevőknek az aktív közreműködést, ismertette a Szakmai nap programját, majd az ülést
bezárta.
Kmf.
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