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Emlékeztető

Készült: a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége Elnökségének 2010. január 14-én 15.15 órától, Bakonybél Hotel Bakony
tárgyalójában megtartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv hitelesítők: Hegyi József, Lajosházi István

Napirend:

1. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget az általuk visszacsatolt Kollektív Szerződés
megkötéséről, a január 1-jétől működő munkaszervezet működésével összefüggő személyi és
egyéb kérdésekről, a korábbi döntések végrehajtásáról. Ezen túlmenően az elnökség
határozott arról, hogy a következő ülésen meg kell köszönni VDSZ Országos Irodától
időközben elkerült munkatársak munkáját.
(A napirendhez hozzászólt: Eisenberger Márton, Horváth László, Posztós Endre.)
A tájékoztatót az Elnökség egyhangúan elfogadta.

2. Előzetes pénzügyi jelentés a VDSZ 2009. I-XII. havi gazdálkodásáról

A napirend tárgyalására Székely Tamás elnök előterjesztésében került sor.
A napirenddel összefüggésben az Elnökség megbízta a VDSZ Országos Irodát: a Vegyipari
Dolgozó példányszám-igény felmérésre, az újság kiadással kapcsolatos versenyeztetéssel, a
számok pontosításával, a tagdíjat rendszeresen nem fizetők körével történő egyeztetések
lefolytatásával.
(A napirendhez hozzászólt: Szabóné Fréh Zsuzsanna, Lajosházi István, Pálinkás Béla,
Horváth László, Eisenberger Márton, Erős Mária, Balláné Daku Mária).
A jelentést az Elnökség egyhangúan elfogadta.

3. Javaslat a VDSZ ingatlanjaival kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Kiss Béla alelnök javaslatot tett az elnökség részére a Székház és az üdülőkkel kapcsolatos
lehetőségekre.
A javaslatot az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy:
 A Székház nyílászáró cserét fel kell gyorsítani, a tető további javítását el kell végezni,
a lift működési engedélyéhez szükséges ajánlatkéréseket el kell indítani, az étterem
üzemeltetőjével tárgyalni kell a lehetőségekről.
 A Miskolc-Tapolcai üdülőt be kell zárni, a személyzet munkaviszonyát meg kell
szüntetni, az ingatlant értékesíteni kell a szükséges időközi vagyonvédelmi intézkedésekkel.
 A Balatonszemesi üdülőt piacképes állapotba kell hozni oktatási és üdülési célokra.
Ehhez a kazán, a vizesblokk, a bútor és a burkolat cseréje szükséges. Az alagsort az üdülésben
résztvevők szolgálatába kell állítani.
 A döntést a Vagyonkezelési Bizottság álláspontjának ismeretében kell meghozni.
 Balatonvilágos bérbeadására vonatkozó előkészítő munkát kell végezni, a
Balatonföldvári üdülő esetében külön ráfordításokkal nem kell számolni.
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Fenti döntésekkel kapcsolatos költségvonzatokat a 2010 évi költségvetésben szerepeltetni
kell.
(A napirendhez hozzászólt: Balláné Daku Mária, Hegyi József, Posztós Endre, Szatmári
Attila, Eisenberger Márton, Eördöghné Pataki Irén, Vojtela Tibor, Horváth László, Pad
Ferenc, Varga Gyula)

4. Javaslat a Vegyész Kassza Alapítvány alapszabályának módosítására
Kiss Béla alelnök előterjesztésében az Elnökség meghallgatta a VDSZ érdekkörében működő
alapítványokkal kapcsolatos előterjesztést és egyhangúan döntött arról, hogy:
 A Vegyész Alapítvánnyal kapcsolatban nincs szükség a módosításra,
 A Vegyész Kassza Alapítvány kuratóriuma az előterjesztés szerint módosuljon.
(A napirenddel kapcsolatban nem volt hozzászólás)

5. Tájékoztató a 2009. évi sportrendezvényekről, javaslat a 2010. évi sportnaptárra
A témát az elnökség a következő ülésen tárgyalja a szükséges pontosításokkal, felkéri a
tagszervezeteket, hogy a különböző rendezvények lebonyolításának helyszínére, rendező
szervezeteire tegyenek javaslatot, illetve célszerűnek tartja az őszi Vegyipari Egészségnap
Budapest vagy környéki helyszínen történő megrendezését.
(A napirenddel kapcsolatban nem volt hozzászólás)

6. Javaslat az Elnökség 2010. I félévi munkatervére
Az Elnökség hosszas vitát követően elfogadta a javaslatot azzal, hogy az ülésekre a
sorrendiséget illetően súlyozni kell a napirendeket, illetve a Programban szereplő témaköröket
folyamatosan kell napirendre tűzni.

7. Javaslat az Elnökség 2010. évi nemzetközi munkatervére
A javaslatot az Elnökség 4 tartózkodás mellett fogadta el.

8. Különfélék
 Tájékoztatás hangzott el a 2010. évi bér és KSZ tárgyalások jelenlegi állásáról,
 Az Elnökség döntött arról, hogy a VDSZ-t az Autonóm konföderációban Székely
Tamás elnök, az MSZOSZ konföderációban Kiss Béla alelnök képviseli. Ehhez kapcsolódóan
az Elnökség megerősítette a Kongresszusi határozatban és a Programban szereplő elvárásokat
a versenyszféra érdekeinek képviseletére vonatkozóan.
 Eördöghné Pataki Irén tájékoztatást adott a korkedvezményes nyugdíjazással
összefüggő, általa ismert fejleményekről.

Budapest, 2010. január 21.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hegyi József Lajosházi István


