Jegyzőkönyv
Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500
Esztergom, Szent István tér 10.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd ½ 11-kor (fél órás idő
eltolással) megnyitotta a közgyűlést.
Megállapította, hogy 1030 órakor a szavazati joggal rendelkező 34 egyesületi tagból 20
jelent meg, a közgyűlés határozatképes.
A jegyzőkönyv elkészítésével Szongoth Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig
Ferenc Bélát és Kovács Józsefet bízta meg egyhangúlag a közgyűlés.
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot terjesztette elő:
1. Megnyitó, Napirend ismertetése
2. Elnöki és titkári beszámoló, szavazás a 2014-es évről és a 2015-ös év terveiről
3. Jelölő Bizottság előterjesztése: Elnökválasztás
4. Alapszabály módosítás
5. Intéző Bizottsági tag(ok) választása
6. Etikai Bizottsági tag(ok) választása
7. Tagfelvétel, taglétszám
8. Egyebek (pl. az egyesületi honlapról a tagok honlapjára mutató linkek, a tagok
honlapjával szembeni tartalmi elvárások stb.)
Kumánovics György bevezetőjében utalt a Napirend 3. pontjára, amelyre való
tekintettel napirend előtti pontként Szavazatszámláló Bizottság megválasztását kérte a
jelenlevőktől. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Napirend kiegészítését. További
napirendi pontra nem érkezett javaslat. A módosított napirendet a megjelentek
egybehangzóan megszavazták.
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Az Elnök úr javasolta, hogy a szavazatok számlálásával a Jelölő Bizottság jelen lévő
tagjait bízza meg a közgyűlés. Harmadik jelöltnek Gertner Edit jelentkezett, majd
szavazásra került sor.
Határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Ferenc Béla, Kovács József és Gertner
Edit.
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Elnöki beszámoló a 15 éves tevékenységéről
Az elnöki beszámoló a 2014-es eseményeken túlmenően a 2000. szeptember 4-e óta
eltelt, közel 15 év tevékenységére tekintett vissza:
− miért vállaltam az elnöki tisztet,
− milyen főbb tennivalókat sikerült megvalósítani, és melyeket nem,
− a szakma képviseletében az egyesület betöltött szerepe,
− miért, és milyen ajánlásokkal adom tovább az egyesület vezetését.
Néhány fontosabb megállapítás:
− Amikor elnök lettem, a kutak mintegy 10%-a készült engedély nélkül, feketén,
azonban a társadalmi-gazdasági változások miatt ez mára 90-95% körüli lehet.
− Alapító tag voltam, és tag is maradok.
− Tagkiválással, új egyesület létrehozásával csak megosztódna a szakma.
− Az OKJ-s képzésekben benne kell maradni, mert ma ez az alapszint.
− Az AJBH intézkedése alapján visszajelzést kell kapnunk a hatóságoktól, továbbá
arra kell figyelemmel lennünk, hogy az intézkedések és ellenőrzések megtörténneke.
Határozat az elnöki beszámolóval kapcsolatban: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az
elnök beszámolóját.
Többen személyesen is megköszönték az elnökségi munkát. "Nélküled nem működött
volna."; "Komoly érdem, hogy az egyesület fennmaradt." A tagság nevében Szongoth
Gábor emlékérmet és emléklapot adott át Kumánovics Györgynek.

Titkári beszámoló a 2014-es évről
Szongoth Gábor titkár ismertette a 2014-ben megvalósult pénzügyeket és gazdasági
eredményt.
Határozat a 2014-es gazdasági beszámolóval kapcsolatban: A beszámolóhoz
hozzászólás nem érkezett, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a titkár beszámolóját.
A 2015-ös év pénzügyi tervének ismertetése
Szongoth Gábor ismertette a 2015-re tervezett bevételeket és kiadásokat, azzal a
kiegészítéssel, hogy az új elnök vezetésével megvalósításra kerülő programok
kismértékben módosíthatják azt.
Határozat: a 2015-ös évre szóló pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
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Jelölő Bizottság előterjesztése: Elnökválasztás
Ferenc Béla ismertette a Jelölő Bizottság (további tagok: Kasza Zoltán, Kovács József)
munkáját az elnökjelölt-lista elkészítésével kapcsolatban, majd közreadta a jelöltek
névsorát: Bitay Endre, Rózsa Attila, Simon Zsolt.
Bár a feladatot vállalók életrajza és motivációs levele már a közgyűlést megelőzően
kiküldésre került, F. B. felkérte a jelölteket, hogy néhány mondatban ismertessék
programjukat.
Mivel a tagság részéről újabb jelölés nem érkezett, ezért a JB elnöke a jelölt-lista
elfogadására kérte fel a tagságot.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag támogatta mindhárom jelölt elnökségért
indulását.
A jelöltek listájával kinyomtatásra kerültek a szavazólapok, amelyek a jelenléti ív
alapján kiosztásra kerültek.
A kitöltött szavazólapokat az előadói asztalon lévő urnába dobták be a tagok, amelyet
a Szavazatszámláló Bizottság tagjai kaptak meg, hogy összesítsék a szavazatokat.
A szavazás eredménye: Bitay Endre 11 szavazat, Rózsa Attila 8 szavazat, Simon Zsolt
1 szavazat, az egyesület új elnökének Bitay Endrét választotta meg a közgyűlés.
Bitay Endre megköszönte a tagok bizalmát, és többek között felajánlotta, hogy az
egyesület könyvelését (az anyagokat a jelenlegi szerződést felmondó kft-től átvéve) a
VIKUV fogja végezni.
Alapszabály módosítás
•

Mivel az egyesület székhelyét a leköszönő elnök biztosította, ezért új telephelyet kell
választani. Bitay Endre a Cegléd, Rákóczi út 72. sz. alatti, a VIKUV tulajdonában lévő
ingatlan címét javasolta bejegyzésre. Határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta,
hogy az egyesület bejegyzett székhelye Cegléd, Rákóczi út 72. legyen.

•

Szongoth Gábor javasolta az Alapszabály szövegének kiegészítését egy új IX. pont
beszúrásával és a további pontok eggyel növekvő átszámozásával.
Az új szövegrész: IX. AZ EGYESÜLET TISZTELETBELI ELNÖKE
1. Az egyesület tiszteletbeli elnöke címet a közgyűlés adományozhatja bármely volt
elnöknek, aki legalább 10 évig betöltötte ezt a tisztséget, az elnök munkássága
elismeréséül.
2. A tiszteletbeli elnök jogosult bármely bizottsági ülésen részt venni, az egyesület
munkáját segíteni, egyes, előre meghatározott esetekben az egyesület képviseletében
fellépni.
3. A tiszteletbeli elnök feladatait társadalmi munkában, indokolt költségeinek
elszámolása mellett látja el.
Intéző Bizottsági tag(ok) választása

Bitay Endre elnökké választásával az Intéző Bizottság létszáma lecsökkent, ezért 1 fő
pótlására van szükség. Ferenc Béla, a Jelölő Bizottság elnöke terjesztette elő az IB
tagságra jelöltek névsorát: Rózsa Attila, Simon Zsolt.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag támogatta mindkét jelölt bizottsági tagságért
történő indulását.
A kitöltött szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság átszámolta.
A szavazás eredménye: Rózsa Attila 12 szavazat, Simon Zsolt 8 szavazat, az Intéző
Bizottság Rózsa Attilával kiegészülve folytathatja munkáját.
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