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a VDSZ Nyugdíjas Tagozat üléséről 
 
 

Készült:   Budapest, 2016. február 02. 
Helyszín:   VDSZ Székház II. emelet 210-es tanácsterem 
Jelen vannak:   a melléklet jelenléti ív szerint 
 
 
1./  Sánta József tagozatvezető megnyitja az ülést, ezt követően az alábbi jelen lévő tagokat 
tisztségükben megerősítik a tagok: Tóthné Morvay Márta mint tagozatvezető-helyettes, 
Zsigmond Mária gazdasági megbízottként, Renfer István krónikás-kommunikációért felelős 
tagként tevékenykedik. 2 inaktív tag ügyében intézkedni kell új jelölés iránt, ez folyamatban 
van. 
Felelős: Richter Nóra titkár 
Határidő: követező ülés 
 
2./ A tagozatvezető a meghívónak megfelelően megkezdi az első napirendi pontot, ismerteti 
a januári VDSZ Elnökségi Ülésen elhangzottakat: 
 - 2015. évi költségvetés végrehajtása 
 - Elfogadták a szabadidős, és sportprogramot 
 - Üdülési elvek, térítési díjak: Megemelték a díjakat, ezt tagozatvezető nem fogadta el, 
 nem értett vele egyet. 
 - Nemzetközi munkaterv 
 - Tájékoztató a MASZSZ tennivalókról. Február 19.-én kongresszus lesz. 
 
 
3./ Következő napirendi pont: 2016. évi munkaterv megtárgyalása. A tagozat megállapodik a 
következő félév tagozati üléseinek időpontjaiban, amelyek kéthavonta, keddenként kerülnek 
majd megtartásra: 
 
 - 02.27.   Galambos Márton emléktúra (Rákoshegy-Merzse-Rákoskert) 
 - 03.31.   Tűzoltó utcai koszorúzás és tagozati ülés (110 éves a VDSZ) 
 - 04.12.   Tagozati Ülés 
 - 05.01.   Május 01. felvonulás 
 - 05. ..     Balatonszemes képzés (időpont egyeztetés folyamatban) 
 - 09.03.    VDSZ Egészségnap (Merkapt Sporttelep, Maglódi út 12.) 
 - 10.08.    Nagyszülők és Unokák túrája (Veresegyház, Medve park) 
 
Nyitott kérdés, hogy a koszorúzás külön Nyugdíjas Tagozat vagy Elnökség és meghívott 
vendégekkel lesz tartva, tekintettel a 110-es évfordulóra. Ezt tisztázni kell, illetve a 
balatonszemesi képzés időpontját is. A képzés időpontjának tisztázását követően intézkedni 
kell meghívott előadókról is a képzésre. A korábbi tréner  (Németh Márta) mint lehetséges és 
bevált névként merült fel. 
Felelős:   Richter Nóra titkár 
Határidő: következő ülés 
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3./ Különfélék: 
- Március 01.-én ki kellene küldeni a koszorúzás programját 
- Veszely Sándorné temetése 02.05.-én lesz 10.00 órakor a Rákoskeresztúr, Köztemetőben lesz 
- A balatonszemesi képzésen kerüljön sor a működő nyugdíjas klubok, egyesületek 
tapasztalatainak, működéseinek beszámolóira 
- Öröklési jog szabályai megváltoztak, a tudnivalókról egy összefoglaló erről a témában 
(helyszínen is, további kérdések esetén pedig a balatonszemesi képzésen) 
- dr. Harsányi József: egyik tagunkat megkereste a 4Life Direct Kft. nyugdíjasoknak szánt 
biztosításával, szerződéskötés előtt átnézte és kifejezetten nem javasolja megkötését a 
helyszínen kifejtett indokai miatt. Aránytalan szerződés semmis – kéri, hogy 
ellenvéleményének összefoglalását tagozatvezető juttassa el az által ismert megfelelő 
fórumokra. (Tóth Mihály MASZSZ, stb.) 
 
 
Készítette: Richter Nóra titkár 
 


