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1. Javaslat a VDSZ 2011. évi költségvetésére

Székely Tamás elnök az írásos anyag szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
2011. évi költségvetés elveit az előző ülésen tárgyaltuk az ott, valamint az
ügyvezető elnökségi ülésen elhangzottak figyelembevételével került a javaslat
előterjesztésre. A bevételi oldalon továbbra is stabil tagdíjbevétellel számolunk,
amely a vállalkozási, valamint üdültetési bevételekkel egészül ki, a pályázati
lehetőségek korlátozottak, az állami források zárolásra kerültek. Ennek
megfelelően takarékos, célorientált gazdálkodással számolunk, amelyben a
beruházások helyett állagmegóvásra kell berendezkedni. Kiemelte a
tetőszerkezet rekonstrukcióját. A nemzetközi tagdíjak a legkedvezőbb árfolyamon
kerültek befizetésre. Az üdülők működtetése a korábbi döntéseknek megfelelően
történik.
Az elnökségi tagok részéről felmerült egy még egyszerűbb kimutatás igénye,
amely a fő számokat és a tendenciát mutatja be főbb költséghelyenként.
Felvetődött a PEB álláspontjának hiánya az időarányos pénzügyi tájékoztatót
illetően.
A VDSZ 2011. évi költségvetését az Elnökség 1 tartózkodás mellett
elfogadta.

A napirendhez hozzászóltak:
Tósoki Géza, Eördöghné Pataki Irén, dr. Jekő József, Pálinkás Béla, Margittai
Péter.
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2. Javaslat a Nemzeti Intézkedési Tervvel kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására

Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a magyar Kormány 2010.
novemberében benyújtotta Brüsszel felé az Előzetes Nemzeti Intézkedési Tervet,
amely ezév áprilisában kerül véglegesítésre. A Műszaki Értelmiségi Tagozat
készítette elő az állásfoglalást, amely írásos formában előterjesztésre került.
Megköszönve a tagozat munkáját az Elnökség a tervezetet egyhangúan
elfogadta.

A napirendhez hozzászólt: Eisenberger Márton

3. Javaslat a VDSZ 2011. évi képzési tervére

A kiadott írásos javaslatot Baloghné Pataki Irén a VDSZ munkatársa kiegészítette
azzal, hogy a ebben az évben is sor kerül a tisztségviselők, munkavédelmi
képviselők, képzésére, továbbképzésére. Ezen túlmenően a tagozatok és elnökségi
tagok képzését is tervezzük és előkészítés alatt van a távoktatás is.

A napirendhez hozzászóltak:
Varga Gyula, Margittai Péter, Gotthard Béla, Horváth László, Tósoki Géza, Bauer
István, Radics Gábor, Posztós Endre, Eper Julianna, Eisenberger Márton,
Eördöghné Pataki Irén, Pálinkás Béla.

A hozzászólók közül többen kritizálták a gazdasági felelősök felkészítésének
színvonalát, ezen túlmenően felvetették a regionális képzések szükségességét.
Az Elnökség a képzési tervet a regionális képzési lehetőséggel kibővítve
egyhangúan elfogadta.

4. Javaslat az alkotmányozással összefüggő VDSZ álláspont kialakítására

A kiadott írásos összefoglalót Őriné Dr. Gracza Zsuzsanna, a VDSZ munkajogásza
egészítette ki, illetve tájékoztatta az Elnökséget az alkotmányozás jelenlegi állásáról,
a szakszervezeti, dolgozói, állampolgári jogok megjelenítésének szükségességéről.

A napirendhez hozzászóltak:
Horváth László, Margittai Péter, Gotthard Béla, Eper Julianna, Posztós Endre,
Eisenberger Márton, Pálinkás Béla, Varga Mihály, Tósoki Géza, Székely Tamás,
Eördöghné Pataki Irén, Varga Gyula, Vojtela Tibor, Pálvölgyi Richárd, Bauer István.

Az Elnökség a javaslatot 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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5. Javaslat az április 9-i demonstráción történő VDSZ részvételre

Székely Tamás elnök és Kiss Béla alelnök tájékoztatták az elnökséget a
demonstráció szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokról, kiemelve a
VDSZ szervezett formában történő megjelenésének szükségességét. Az elnökség
döntött a VDSZ egységes megjelenéséről, a jelmondatok pontosításáról. Megbízta a
vezető tisztségviselőket, hogy tegyenek közzé egy rövid, egyoldalas felhívást a
tagszervezetek részére, amelyben az összefogást, az egységet, az európai és hazai
munkavállalói érdekeket kell megjeleníteni. A végső résztvevői létszámot az
Országos Titkári értekezletig pontosítani kell. Az utazás költségei a VDSZ-t terhelik.

Az Elnökség a javaslatokat egyhangúan elfogadta.

A napirendhez hozzászóltak:
Tósoki Géza, Eper Julianna, Eisenberger Márton, Gotthard Béla, Dr. Jekő József,
Horváth László, Eördöghné Pataki Irén, Margittai Péter.

6. Egyebek

Székely Tamás elnök bejelentette, hogy:
 Az Országos Titkári Értekezletre 2011. március 24-én kerül sor,
 A Nyugdíja Tagozat írásos tájékoztatóját az Elnökség egyhangúan elfogadta,
 Nyugdíjazással összefüggő konferencia lesz a Székházban március 8-án,
 Szerződéskötésre került sor a HERVIS üzletlánccal kedvezményes vásárlásra

a VDSZ tagok számára

Budapest, 2011. április 18.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) …………………………….. Tósoki Géza

2.) ……………………………… Varga Gyula


