JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2004. június 11-én a KDT VIZIG tanácstermében
Jelen vannak:
Kumánovics György Elnök
Bitai Endre IB. tag
György Zoltán IB. tag
Ulrich József IB. tag.
Szakály Áron IB. tag, megbízott titkár
Tárgy: Intéző Bizottság (IB) ülése
Az Egyesület Elnöke, Kumánovics György üdvözölte a megjelent IB tagokat, majd
tájékoztatta az IB-t az előző ülés óta eltelt időszak munkájáról, az elkövetkező
feladatokról.
Az Elnök tájékoztatta a tagokat Cs. Kis Ferenc tagtársunk alapszabály módosítására
vonatkozó javaslatáról, amely javaslatot az IB tagok előzetesen már megkaptak.
Az Intéző Bizottság az ülés végén a következő megállapításokat tette, javaslatokat
fogalmazott meg az Egyesület tagjai felé, ill. az alábbi határozatokat hozta:
1. Az IB nem javasolja az egyesület alapszabályának módosítását, mert pl.
− jelenleg nincs a pü. gazdálkodásban mozgás, az ellenőrzési feladatot az alapszabály
szerint az IB is el tudja látni
− a működés mai keretei között etikai ügyek vizsgálata nem merül fel. A javaslat szerint a
tisztségek (elnök, általános alelnök, főtitkár, alelnökök, felügyelő és etikai bizottság)
számának növelését nem tartja időszerűnek.
− a javaslatban szereplő kérdések egy jelentős hányada a szervezési és működési
szabályzatba való, ennek elkészíttetéséről gondoskodni kell. Ennek összeállítására
kérjük fel Cs. Kis Ferenc urat, amennyiben nem tudja vállalni úgy megbízással fel kell
kérni egy annak elkészítésére alkalmas személyt.
− Összességében a javaslat egészét a következő közgyűlés elé kell vinni.
2. A 2003 I. félévre tervezett hazai szakmai nap, valamint a szlovákiai szakmai látogatás
fogadókészség hiánya miatt elmarad.
3. Az október elején tartott olasz (Piacenza) fúróberendezés és fúrószerszám kiállítás és
vásár látogatását szervezzük. Kérjük augusztus végéig a résztvevői szándékok jelzését. A
létszám függvényében készíthetünk részletes tervet, költségvetést.
4. A következő, 2004 őszi közgyűlés és szakmai nap tervezett időpontja szeptember 3031. (Sajnos a tavaszra ütemezett szakmai nap a mátészalkai rendezési problémák miatt
elmaradt, ezen a helyszínen ősszel kerül rá sor.)
A szakmai nap javasolt programja:
− URB fúrógépek felújításának és gépjármű cseréjének lehetőségei
− A kútfúró berendezések üzemeltetésének egységesítési és tipizálási lehetőségei
− Líbiai kútfúrási tapasztalatok
− Egyesületi pályázati figyelés megvalósítása
− Vízügyi Felügyeletek megalakulásával kapcsolatos változások az engedélyeztetési
eljárásban
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5. Az IB várja a fenti témákhoz hozzászólók, előadók jelentkezését. Kérjük egyéb
témajavaslatok megadását is.
6. A 2003. évi gazdálkodási adatok alapján számított tagdíjak befizetése esedékes.

Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Szakály Áron

A jegyzőkönyvet hitelesítette:Kumánovics György
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