JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2005. május 19-én a VIKUV Rt. (Cegléd Rákóczi u. 72.) tanácstermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Kumánovics György az egyesület elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd a
közgyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mert a 29
egyesületi tagból 13 tag jelent meg.
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével
pedig Kovács Józsefet és Ulrich Józsefet bízta meg, egyhangúlag 13 igen szavazattal.

1. Elnöki beszámoló, 2005 évi programjavaslatok
Az Elnök úr beszámolt az előző taggyűlés óta eltelt időszakban végzett munkáról.
− Siket Vilmos tagunk kezdeményezésére az Egyesület levelet küldött a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium Gazdasági Osztályához a fúróberendezések rendszámával,
vizsgáztatásával kapcsolatban. Ebben az ügyben Barna Péter úrral történtek
tárgyalások, melynek eredményéről a közgyűlés jegyzőkönyvével együtt tájékoztatást
kap minden tag.
− A tervezett külföldi tanulmányutak elmaradtak. Szlovákiai látogatás fogadókészség
továbbra is hiányzik. Szakmai bemutató nélkül a látogatás megszervezhető.
− Nem történt hatósági egyeztetés az engedélyek átfutási idejének csökkentése
érdekében. Az ígért II. fokú hatósági egyeztetéshez tényadatokra van szükség, eddig a
tagoktól konkrét ügyek megnevezésére nem került sor.
− Tóth József tagtársunk a gázolaj út-, és jövedéki adó visszatérítése érdekében javasolja
az illetékes hatóság megkeresését. A fúrási helyen felhasznált gázolaj adótartalma
legyen kevesebb, mint a közúti forgalomban lévő gépkocsiké.
A közgyűlés továbbra is javasolja, kéri a hatósági megkeresést az engedélyek átfutási
idejének, és a gázolaj adótartalmának csökkentése érdekében.

2. Szakály Áron a 2004 évi gazdálkodási adatokat ismertette
2004.01.01.Bankszámla nyitó egyenleg:
Pénztár nyitó egyenleg:
Összesen
2004 évi bevételek
Tagi befizetés:
Kamat:
Összesen
2004 évi kiadások
Bankköltség:
Könyvelési díj (2003.07-2004.09-ig)
Sédnet bérleti díj (honlap)

1.681.049,- Ft
35.269,- Ft
1.716.318,- Ft

90.000,- Ft
18.973,- Ft
108.973,- Ft

60.830,- Ft
60.000,- Ft
37.500,- Ft
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Szakmai nap
Összesen

20.500,- Ft
178.830,- Ft

2004. év végi pénzeszköz:
Lekötött betét:
Szabad pénzeszköz:
Összesen:

1.217.567,- Ft
428.894,- Ft
1.646.481,- Ft

2005. év ápr. 30-ig:
Bevétel:
Kiadás:

40.301,- Ft
19.960,- Ft

Zárás 2005. április 30-án
Kihelyezett lekötött betét
Szabad pénzeszköz
Ö s s z e s e n:

1.247.732,- Ft
419.960,- Ft
1.666.802,- Ft

Az adatokból látható, hogy a tagdíj fizetési morál alacsony. Hat tagtársunk fizetett eddig.
A befizetéshez a tagok a csekkeket átvették, természetesen a tagdíjak banki átutalással is
teljesíthetők. Minden mulasztót kérünk, tegyenek eleget az alapszabályunkban rögzített
tagdíj fizetési kötelezettségének.

3. 2005 évi feladatok meghatározásában egyetértés volt az alábbiak
szerint
− továbbra is tegyünk lépéseket az engedélyezési idő csökkentése érdekében. Kérjük a
konkrét esetek megadását.
− A szeptemberi szakmai nap megrendezését a Hidro-Geodrilling Kft. vállalta.
− A szakmai nap témája a geotermikus energia hasznosítás folytatása mellett, a fúrógép
átalakítás, egységesítés.
− A vízkútfúrással kapcsolatos tájékoztató összeállítása — egy rövid közérthető és egy
szakmaibb — szükséges

4. Tagfelvétel
A GRUNDFOS képviselői pártoló tagként kérték a felvételüket az egyesületbe. A
felvételt a közgyűlés előzetesen elfogadta, de a határozatképtelenség miatt a felvételről a
következő közgyűlésen dönt. A GRUNDFOS jelezte, hogy anyagi segítséget adna a
kútfúrást bemutató anyag elkészítéséhez, melyben a szivattyú kiválasztásának kérdésére is
ki kellene térni. Felajánlja a következő szakmai nap valamelyikén a tatabányai gyár
bemutatását.
Kmf.
Jegyzőkönyvet készítette:

Szakály Áron

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kovács József

Ulrich József
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