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VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 

1086. Budapest, Magdolna u. 5‐7 

Tel/fax: 313‐8489 

 

JEGYZŐKÖNYV 

az IT 2015. december 03 ‐i üléséről 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Kovács Anikó IT elnök köszönti a jelenlévőket, majd bejelenti, hogy az IT határozatképes, mivel az 5 IT 

tag jelen van. 

Napirendek: 

1. Tájékoztatás a Pénztár 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról 

2. Tájékoztatás a Pénztár befektetéseinek alakulásáról 

3. Aktívák jutalmazása 

4. A Pénztár alkalmazottjának jutalmazása, jövő évi bérezése 

5. Egyebek 

Az IT a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

Kovács  Anikó  az  IT  elnöke  ezt  követően  felkérte  Hatosné  Jáborcsik  Évát,  hogy  tájékoztassa  az 

Igazgatótanács tagjait a Pénztár 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról. 

Hatosné  Jáborcsik  Éva  tájékoztatójában  elmondta,  hogy  2015.  III.  negyedév  végén  az 

prognosztizálható, hogy a Pénztár gazdálkodása a tervnek megfelelően alakul.  /Mellékletek/ 

Kovács Anikó IT elnök megköszönte Hatosné Jáborcsik Éva tájékoztatóját. 

Ezt követően Kovács Anikó tájékoztatást adott arról, hogy a november 11‐én  lejárt 3.170.000,‐Ft‐os 

diszkont  kincstárjegy  újból  3  havi  lekötésre  került  diszkont  kincstárjegyben.    Ez  a  lekötés  az  IT 

tagokkal e‐mailben egyeztetésre került. 

Kovács Anikó IT elnök a következő napirend keretében az „Aktívák jutalmazása” kapcsán az alábbi 5 

főt javasolja: 

‐ Révészné Kéri Anna      Videoton Elektroplast 

‐ Tompa Margit        Pikopack 

‐ Takács Lajos        Flextronics ‐ Zalaegerszeg 

‐ Kuruczné Ugari Aranka      Dunaferr 

‐ Kovács Béláné        Dunaferr 

Kovács  Anikó  IT  elnök  felkérte  az  IT  tagjait,  hogy  amennyiben  van  más  személyre  vonatkozó 

javaslatuk, azt tegyék meg. Az IT tagjainak nem volt más javaslatuk.  

Kovács  Anikó  elmondta,  hogy  a  jutalmazásra  olyan  személyeket  próbált  választani  a  Pénztár 

alkalmazottjával egyeztetve, akik munkájukkal hatékonyan veszik ki a részüket a Pénztár munkájából.  
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Az IT tagjai a javasolt személyek jutalmazásával kapcsolatosan egyetértésüket fejezték ki. 

 2015.12.03./14. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács egyhangú határozattal elfogadta a  javasolt 5  fő munkájának elismerését. Ennek 

keretében köszönő levél és szóró ajándékok kerülnek átadásra. 

 

Kovács Anikó  IT elnök ezt követően bejelentette, hogy  lemond az évi tiszteletdíjáról. Döntését azzal 

indokolta,  hogy  a májusi  közgyűlésen  elmondta,  hogy  amennyiben  a  pénztárnál  vagyoncsökkenés 

lesz 2015‐ben, akkor ő nem fogja felvenni az évi 60 ezer Ft‐os tiszteletdíját. Az előzetes számítások 

szerint a terv közeli tény adatok várhatóak, de a vagyoncsökkenést nem sikerül elkerülni.   

  

Az  Igazgatótanács  tagjai  csatlakoztak  Kovács  Anikó  IT  elnök  bejelentéséhez  és  ők  is  lemondtak  a 

tiszteletdíjukról. 

 

Kovács Anikó  IT  elnök  tájékoztatta  az  IT  tagjait, hogy  egyeztetést  folytatott  az  Ellenőrző Bizottság 

tagjaival és ők is lemondtak a tiszteletdíjukról. 

 

Következő  napirendi  pontként  Kovács  Anikó  IT  elnök  javaslatot  tett  Szabó  Ágnes,  a  Pénztár 

alkalmazottjának a 2015. évi munkájának elismerésére december hónapban, három  (3) heti bruttó 

bér jutalomként történő kifizetésére. 

 

2015.12.03./15. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács  egyhangú  határozattal  elfogadta  a  javaslatot,  hogy  Szabó  Ágnes  a  Pénztár 

alkalmazottja  december  hónapban  három  (3)  heti  bruttó  bér  jutalomban  részesüljön  hó  közi 

kifizetéssel. 

 

Kovács  Anikó  javaslatot  tett  Szabó  Ágnes  a  Pénztár  alkalmazottjának  2016.január  1‐től  személyi 

alapbérének bruttó 10.000,‐Ft‐tal történő emelésére. 

2015.12.03./16. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta, Szabó Ágnes pénztári alkalmazott  személyi alapbérének 

2016.január 1‐től bruttó 10.000,‐Ft‐tal történő emelését.  

Kovács  Anikó  IT  elnök  a  következő  napirendre  áttérve  tájékoztatta  az  IT  tagjait,  hogy  a  Pénztár 

számítógépére megújításra került 3 évre a NOD32 antivírus rendszer. 

 

Kovács Anikó a kizárással kapcsolatosan tájékoztatta az IT tagjait, hogy postázásra került 400 db levél, 

mely tetemes kiadást jelent a Pénztárnak.   

Felkérte  Szabó Ágnest  a Pénztár munkatársát, hogy  a  kiküldött  levelekkel  kapcsolatosan  felmerült 

problémákról tájékoztassa az IT tagjait. 

 

Szabó  Ágnes  elmondta,  hogy  a  kiküldött  400  db  levélből  több mint  15%  vagyis  68  db  levél már 

visszajött, címzett  ismeretlen, elköltözött, nem kereste  jelzéssel. A másik probléma abból adódott, 

hogy  a pénztártag  kilépett  az Alapszervezetből ezáltal megszűnt  a pénztári  tagsága, de 2‐3 hónap 

múlva  visszalépett  és  jelenleg  pénztártag,  de  az  előző  jogviszonya  kapcsán megkapta  a  kizárásról 

szóló  levelet.  Ez  a  probléma  nagyon  sok  Alapszervezetnél  előállt,  de  ennek  kiszűrését  nem  tudja 

kezelni a rendszer.  
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Kovács Anikó IT elnök a következő napirend ismertetésére tért át, mely a kizárással is összefügg. 

Kovács Anikó felkérte Szabó Ágnest a Pénztár munkatársát, hogy ismertesse a beérkezett kérelmet. 

 

Szabó Ágnes tájékoztatta az IT tagjait, hogy a Rába‐Sárvár Alapszervezetnél egy pénztártag megkapta 

a  kizárásról  szól  levelet  annak  ellenére,  hogy  továbbra  is  tagja  külsősként  az Alapszervezetnek  és 

tudomása szerint a Pénztárnak is. A probléma abból adódik elsősorban, hogy az Alapszervezet külsős 

szervezete az Edilkamin, akiktől a tagdíj utalásokhoz nem érkezik taglista. Ebben az évben a pénztári 

nyilvántartáshoz  képest  minden  hónapban  1  fővel  kevesebb  létszámra  érkezett  tagdíj,  hiába 

próbáltam tájékoztatást kérni az Alapszervezet titkárától, neki sem volt információja. Ez év júliusában 

a SZIR‐ben próbáltam megoldást keresni arra, hogy ki lehet az, aki már nem tag, így került kizárásra 

Kincses Sándor, akit külsősként nem találtam a tagok között. A problémát még az  is fokozta, hogy a 

pénztártag  a  különböző  rendszerekben másként  van  nyilvántartva, mivel  ő  Kincses  Sándor  Tamás 

néven  szerepel  a  Rába‐Sárvár Alapszervezetnél,  az  Edilkamin‐nál  Kincses  Tamás, míg  a  pénztárnál 

Kincses Sándor néven. A pénztártag továbbra  is a Vasas Szakszervezet tagja és továbbra  is szeretné 

fenntartani a pénztári tagságát is, amihez még az is társul, hogy novemberben gyermeke született és 

a szülési segélyt is szeretné igénybe venni, mivel 2012.11.30‐a óta tagja a pénztárnak. 

 

Kovács Anikó IT elnök javasolja, hogy a Pénztár törölje Kincses Sándor Tamás kizárását, állítsa vissza 

pénztári tagságát és a szülési segélyt fizesse ki a pénztártag részére. 

  

2014.12.03./17. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács  egyhangúlag  elfogadta  a  javaslatot, miszerint  a  Pénztár  törölje  Kincses  Sándor 

Tamás kizárását, állítsa vissza pénztári tagságát és a szülési segélyt fizesse ki a pénztártag részére.  

 

Ezután Kovács Anikó megköszönte az aktív részvételt és az ez évi munkát, majd bezárta az ülést. 

Mindenkinek békés karácsonyt és sikeres boldog új esztendőt kívánt. 

 

Budapest, 2015. december 03. 

                           

 

     

      

      Szabó Ágnes                         Kovács Anikó 

    jegyzőkönyv‐vezető s.k.              IT elnök s.k. 


