KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. május 16-án, Cegléden megtartott közgyűlésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 71 fő.

1.sz. melléklet

Dr. Kőszegfalvi Edit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem
határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 13.30
órára ismételten összehívja. 13.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A
napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a
napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
A jelenlévő 71 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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Felkéri Molnár Attila elnök urat, hogy legyen szíves az elmúlt időszak eseményeiről rövid
tájékoztatást adni.

1.Beszámolók
Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy a honlapon olvasható volt a szöveges beszámoló, így most csak
pár gondolattal egészíti ki. Az első kérdéskör a nyugdíjazással kapcsolatos ügyek, melyről
bővebben tájékoztat. Év végi kasszasöprésről, valamint a béremelésről szintén tájékoztat.
Hangsúlyozza, hogy a közös és egybehangzó kommunikáció nagyon fontos a gazdasági-műszaki
területen dolgozók elismerését illetően. A gazdasági igazgatói pályáztatásról, az új fiatal EGVE
tagok megismeréséről is tájékoztat. Az Egészségügyi Gazdasági Szemle c. folyóirathoz,
szerkesztőbizottságához való kapcsolat erősítésére hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy az
aktív gazdasági vezetők, gazdasági-műszaki területen dolgozó szakemberek írásai hiányoznak az
újságból. Az előfizetők létszámának növelése érdekében honlapunkról letölthető lesz az
előfizetési nyomtatvány. Közhasznú egyesület lévén továbbképzést szerveztünk, sajnálatos, hogy
kevesen jelentkeztek.
Gémesiné Lőrincz Márta: (felszólaló) Javasolja, hogy elnök úr vegye fel a kamarákkal a kapcsolatot.
Béremeléssel kapcsolatosan az összefogást hasznosabbnak véli. A közhasznúságnak van értelme,
mert cégek támogatása esetén azok adókedvezményt kaphatnak. Véleménye szerint ezt meg kéne
ragadni.
Molnár Attila: Keressük annak a lehetőségét, hogy a gazdasági-műszaki területen dolgozók
béremelése ügyében milyen stratégiai együttműködések jöjjenek létre.
Gazdasági vezető beszámolója
Seres György: A 2012. évi szöveges beszámoló felkerült a honlapra, csak főbb számokat említ
belőle, melyek lényegesek.
A jelenlévő 70 fő igen szavazattal egy tartózkodás mellett a 2012. évi pénzügyi beszámolót 11965 eFt. bevételi
főösszeggel és 12823 eFt. költség főösszeggel melyből 44 eFt. terv szerinti értékcsökkenés, elfogadta.
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A közhasznúsági jelentés tartalmáról és mellékletéről tájékoztat.
A jelenlévő 71 fő a 2012. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet 34342 eFt. mérlegfőösszeggel , 11965
eFt. bevételi főösszeggel, 12823 költség főösszeggel , és -814 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta.
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2013. évi költségvetési tervezetről is tájékoztatja a közgyűlést. A görög társzervezetnek ajánlott
adományt is belekalkulálva, mely a közzétett javaslatban átvezetésre kerül.
A jelenlévő 70 fő igen szavazattal egy tartózkodás mellett a 2013. évi költségvetési tervet 13020 eFt bevételi
főösszeggel és 12389 eFt. költség főösszeggel elfogadta.
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Felügyelő Bizottság beszámolója
Juhász Gábor: Kiegészítést tesz a szintén honlapon olvasható beszámolóhoz. A 2012. évi
gazdálkodást rendben találta, észrevételeiről tájékoztat. Bízik benne, hogy a régiók aktivitása a
választások után nő. Felhívja a figyelmet, hogy a kiadás bevétel egyensúlyának megtartására
nagyobb figyelmet fordítson az elnökség. A továbbképzések szervezése segítség lesz a jövőben,
de az év elején kell ezzel rögtön indulni, tájékoztatni. A határozatok tárának visszaigazolását
fontosnak tartja. A honlap használatát szintén javasolja.
A jelenlévő 71 fő a Felügyelő Bizottsági beszámolót a 2012. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről egyhangúlag
elfogadja.
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2. Alapszabály módosítás
Dr. Kőszegfalvi Edit: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szintén honlapunkon olvasható alapszabály
tervezet két részből áll. Egyik a civil törvény alapján előírt jogszabályi módosítások, a másik a
rendes tagság kérdése. Tájékoztat és pontosan kifejti a módosítások tartalmát. Kiegészítés a
tervezeten felül, hogy a rendes tagság között nem teszünk különbséget, tehát választhat és
választható.
A jelenlévő 71 fő az alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta, mely alapszabály a jóváhagyó bírósági végzést
követően lép hatályba.
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3. SzMSz módosítása
Dr. Kőszegfalvi Edit: Szintén a civil törvény miatt került sor a módosításra valamint az egyesületi
tagok magatartására vonatkozó etikai követelmény vonatkozásában került egy kiegészítés
beépítésre. Tájékoztat az etikai kiegészítés pontos tartalmáról.
A jelenlévő 71 fő a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadta.
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4. Egyebek
Tisztújítás
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy elindul az őszi választás előkészítése, regionális szinten kell a
jelöléseket megtenni. A régiók megalakulása öntevékeny dolog. Ezt követően minden
tisztségviselőt meg kell választani.
Dr. Kőszegfalvi Edit: Fontosnak tartja elmondani, hogy a régiók fognak delegálni egy-egy tagot a
jelölő bizottságba. Tehát amíg a régiók nem állnak fel addig a jelölőbizottság sem tud felállni.
Határidőt kell szabni, hogy meddig álljanak fel a régiók.

XX.MEN
Molnár Attila: Változást terveznek az elérhető csomagokban, opcionálisak lesznek a kísérő
rendezvények.
Állásfoglalás
Hegedűs Iván: Elővezeti a felhívást. Kérjük a tisztelt parlamentet, hogy fogadja el az érveinket, hogy
szükségesek az egészségügyi gazdasági-műszaki dolgozók, szükséges a tapasztalat és
szakképzettség, ami rendelkezésre áll, és ismerjék el ezt pénz folyósításával és ne legyen
diszkriminatív a rendszer. Az erre vonatkozó megfogalmazott állásfoglalás kivetítőn olvasható.
A Közgyűlés a béremelésre vonatkozó állásfoglalást egyhangúlag elfogadta.
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Molnár Attila: Az informatika területét is érinti, mert azt is az egészségügyi intézmények
infrastruktúrájának tekintjük. Az állásfoglalás felkerül a honlapunkra és ezzel párhuzamosan
megkapják különböző egészségügyi szaklapok. Majd interjúk és információkérések következnek.
Az a kérése, hogy mindenki a saját területén, saját régiójában, ebben az érvanyagban sulykolja
ugyan ezt az információt.
Dr. Kőszegfalvi Edit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.
k.m.f.
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