Jegyzőkönyv
A Verebély László Vasúttörténeti Egyesület rendkívüli közgyűléséről

Időpont: 2014. november 15. szombat
Helyszín: Kapostüskevár MÁV megállóhely
Jelen vannak. az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Kemenczei Róbert elnök köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a jelenlévő
szavazati joggal rendelkező tagok száma szerint (50%+1 fő) a közgyűlésen megjelent, így az
határozatképes.
Kemenczei Róbert elnök ezt követően javaslatokat vár a jegyzőkönyv vezető személyére.
Javaslatok nem érkeztek, de Erdős Kornél István elvállalta, így az elnök a jegyzőkönyv
vezetőjének felkéri Erdős Kornél Istvánt, akit a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.
Kemenczei Róbert elnök ezt követően javaslatokat vár a jegyzőkönyv hitelesítőinek a
személyére. Javaslatok nem érkeztek, de Deres Dániel és Szöllősi Attila elvállalták a
feladatot, így az elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek felkérte Deres Dánielt és Szöllősi Attilát,
akiket a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.
A levezető elnök javaslatot tesz a következő napirendi pontokra.
1. A nyáron elindult közmunka program értékelése
2. A nem fizető tagok kérdése
3. Házirend tervezet
4. A jövő évi rendezvényeink
5. Tervezet jövő évi programok
6. Egyéb
A tagság részéről a javasolt naprendi pontokra más javaslat nem érkezik, ezért a levezető
elnök nyílt szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, így azokat a megjelentek
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.
Az első napirendi pont keretében Kemenczei Róbert ismerteti a nyári közmunka program
eseményeit. A megvalósult nyári közfoglalkoztatásra 223 728 forint támogatást kapott az
egyesület a Munkaügyi Központ által, ehhez még 45 ezer forint saját forrás került hozzá.
Több munka is elkészült a foglalkoztatás időtartalma alatt 2014. 07.01-2014. 09.30 között, így
volt zöld terület gondozás, sor került padok állítására, a tűzlétra festésére, eredményes állomás

virágosítás történt, kisebb karbantartások voltak, folyamatos múzeumi nyitva tartás és állomás
felügyelet is volt, valamint rendszeres takarítás és váróterem nyitva-tartással egybekötött
felügyelet az utazóközönség részére. Több támogatás is érkezett ez idő tájban. Vasúti
relikviákkal is gazdagodott az egyesület által kezelt vasúttörténeti gyűjtemény.
December elsejétől február végéig szeretnénk folytatni az ilyen jellegű foglalkoztatást, mint a
közmunka, mert jelenleg erre van lehetőségünk és van igény a vasút utasai részéről az
állomáson a folyamatos jelenlétre több okból is. Ilyen okok az utasváróterem időszakos nyitva
tartása, az információk nyújtása, a csomagok és a kerékpárok felsegítése a vonatokra. De
mivel közeleg a tél fontos a rossz idő estén az utasperon csúszásmentesítése is.
Kemenczei Róbert elnök ezekre hivatkozva előadja, hogy előzetes információk szerint
hasonló módon és költségkerettel amilyen a nyári közmunkaprogram volt tudna működni egy
téli közmunka program is. Szóba kerül az is, hogy az egyesület vezetői jelenleg is a
Munkaügyi Központ válaszára várnak a folyamatban lévő kérésünkre. Mivel még nem ismert,
hogy ismét lehet-e közfoglalkoztatás az állomáson Kemenczei Róbert megkérdezi a tagságot,
hogy elfogadják-e, hogy a további időszakban is Erdős Kornél István legyen a munkáltatói
jogkör gyakorlója, ha választ ad a Munkaügyi Központ és támogatják-e, hogy legyen télen is
közmunkaprogram az állomáson. A megjelentek ezt követően az elnök által kezdeményezett
nyílt szavazás során egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatják a téli
közmunkaprogram elindítást, ha ismét Kemenczei Róbert kaphat ehhez támogatást, valamint
megerősítik Erdős Kornél Istvánt a munkáltatói jogkör gyakorlásában továbbra is. Erdős
Kornél vállalja, hogy megkeresi az illetékest a Munkaügyi Központ részéről és
meghatalmazza Kemenczei Róbertet is az ügyben való eljárásra, mint az egyesület elnökét.
A második napirendi pont keretében a tagdíjfizetési problémák helyzete következik.
Kemenczei Róbert levezető elnök elmondja, hogy több olyan tag is van, akivel nem lehetett
felvenni a kapcsolatot. Összesen négy van, aki nem fizet tagdíjat. Az elnökségi ülésen
megbeszéltek alapján Brolly Péter összegzi a helyzetet:

- Szabó Károly: Egyben szokott fizetni, tagsági díját mindig csökkenti. Erdős
Kornél személyesen keresse meg.

- Fehér Imre Zoltán: Ígéretet tett arra, hogy az októberi fizetéséből átutalja a hiányzó
pénzt. Az elnökség javasolja, hogy küldjünk neki tértivevényes felszólító levelet.
Ha erre nem válaszol, akkor felhatalmazást kér a közgyűléstől az elnökség, hogy
január elsejei hatállyal kizárja az egyesületből. A tagság egyhangúlag támogatta
ezt az ügy-menetet, egyben a felhatalmazta az elnökséget az ügyben eljárni. Ha
tartozásait rendezi, továbbra is tag maradhat.

- Hahóti Márk: Nincs róla információ, hogy miért nem fizet. Ajánlott levelet
küldünk neki.

- Patkás Simon: Telefonon beszélgettek a tag kilépéséről, amit írásban kérünk tőle.
A fennálló tagdíjtartozását a közeljövőben rendezze le. Az elküldött email-ünkre
egyelőre nem válaszolt. Válasz hiánya esetén a Fehér Imre Zoltánhoz hasonlóan
járunk el, amihez az elnökség felhatalmazást kér a tagoktól. A tagság egyhangúlag

támogatta ezt az ügy-menetet, egyben a felhatalmazta az elnökséget az ügyben
eljárni.
A Harmadik napirendi pont keretében Kemenczei Róbert a házirend-tervezettel
kapcsolatban tart beszámolót. Brolly Péter felolvassa a tervezetet. Erdős Kornél megkéri a
dohányosokat, hogy a kijelölt helyen dohányozzanak, és kerüljék a túlzott alkoholfogyasztást.
A jelenlegi házirendet próbaidőre bocsátjuk, az éves közgyűlésig javaslatokat kérünk a
végleges változat elkészítéséhez. A tagoknak emailban elküldjük az ismertetett átmeneti
változatot, illetve ezt az állomás helyiségeiben is elérhetővé tesszük.
A negyedik napirendi pont keretében a következő időszak feladatait tárgyaltuk meg.
Falevelek összeszedése, korábban összegyűjtött vasak elszállítása, felkészülés a téli
üzemeltetésre. Ezekhez minden tagtársunk segítségét kérjük. Erdős Kornél felveti a diákok
önkéntes munkájának elfogadását az állomás jövőbeni rendben tartásához. Kemenczei Róbert
kérdezi a tagságot, hogy bekapcsolódjunk-e ebbe a lehetőségbe. Szöllősi Attila támogatja az
ötletet. Deres Dániel kétségeinknek adjon hangot: kételkedik a hatékonyságában. Az elnök
által indítványozott nyílt szavazás után a jelenlévő tagság egy tartózkodással elfogadja, hogy
az elnökség szerződjön az iskolákkal önkéntes munkával kapcsolatban. Brolly Péter kéri a
tagságtól a megfelelő viselkedést.
Az ötödik naprendi pont keretében az elmúlt időszakban kapott anyagi erőforrások
felhasználása került sorra- különös tekintettel egy önkormányzati képviselő képviselői
keretére. Több kisebb eszközt már beszereztünk ebből a pénzből, amik szükségesek a
működéshez, illetve a jövőben beszerzünk. A beszerzések elszámolása a jövő évi éves
közgyűlésen
történik.
Folytatjuk
a
nyáron
elindult
köz-foglalkoztatást.
Szöllősi Attila felajánl több zsák tűzifát, Erdős Kornél egy új hólapátot ajánl fel az
egyesületnek önkéntesen.
A Hatodik napirendi pont keretében Kemenczei Róbert felsorolja a jövő évi
rendezvényeinket. Szöllősi Attila felkérést kapott a jövő évben egy kerékpártúra
megszervezésére az egykori kaposvári gazdasági vasút nyomvonalán. Tervezünk még
múzeumok éjszakáját, vasutasnapi kiállítást tartani, gyereknapi rendezvényt tartani. A Toldi
iskolában is tervezünk egy emlékkiállítást, Kaposmérőben pedig a megszűnt barcsi vonal
emlékére rendeznénk kiállítást vasúttörténeti tárgyakkal. Ezekről a tagokat értesítjük. A
kaposmérői kiállítással kapcsolatban a megjelentek meghatalmazzák Kemenczei Róbertet,
hogy tartsa meg a szükséges egyeztetéseket a település vezetőjével az ügyben.
Egyéb napirendi pontunk keretében a 2015. évi tagdíjak ügye került szóba. Kemenczei
Róbert az elnökség nevében tagdíjemelést javasol, mert 2008 óta nem emelkedtek a tagsági
díjak. Az ekkor bevezetett díjak óta az akkori 200-240 forintos üzemanyag ár napjainkra 400430 forint lett literenként, a levelek feladása darabonként az akkori 150-200 Ft-ról 500-600
Ft-ra emelkedett, a fénymásolás ára is az akkori 8-10 forinttal szemben ma 15-20 Ft
oldalanként. Kemenczei Róbert még számos példát említ. A tagdíjemelés a tagok
tagdíjfizetési hajlandóságának csökkenése, egyéb támogatásaink csökkenése és a folyamatos a
működéshez és az állomás üzemeltetéséhez szükséges tevékenységek növekvő kiadásai miatt
elengedhetetlen a közeljövőben. A tagdíjemelésben mindenki egyet ért, csak annak mértéke

az amiben még nincs egyezség az elnökség részéről sem. Így Kemenczei Róbert levezető
elnök a jelenlévőktől javaslatot vár a 2015. évi tagdíjak mértékéről. Szöllősi Attila javasolja
legyen egy önkéntesen megállapított minimum tagdíj. Deres Dániel javasolja negyedévesféléves befizetési ciklust. Mivel konkrét összegek nem hangzanak el a jelenlévők részéről, így
a lehetséges tagdíjak mértékével kapcsolatban a következő elnökségi ülésen az elnökség hoz
majd egy javaslat tervezetet, melyet többszöri egyeztetés során a következő éves közgyűlés
elé vitára bocsájt. A tagságot felkérjük, hogy december 15-ig tegyenek javaslatot a tagok az
általuk még befizethető és vállalható mértékre. A díjak mellett a múzeumi belépők árát is
emelni kívánjuk, illetve az adó 1%-os támogatások érdekében is aktívabban kampányolunk.
Más javaslat nem lévén Kemenczei Róbert az ülést bezárja és megköszöni a tagoknak a
jelenlétet, akik aláírták a gyűlés jelenléti ívét.
Jelen jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítői is
aláírják.
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