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JEGYZŐKÖNYV,
amely készült 2012. március 3.-án .
Hely: Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest, Baross u. 23.
2012.03.03. 9.30
Orbán Andrea az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket és Csiszár Tímeát kéri fel a
jegyzőkönyv vezetésére, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadnak.
A jelenlévő tagok a jelenléti ívet aláírják. Mivel a megjelentek létszáma nem éri el az 50%+1
főt az elnök új időpont megjelölésével a közgyűlést berekeszti.
Az új közgyűlés időpontja: 2012.03.03. 10.00
Az elnök a közgyűlést 2012.03.03.-án 10.00-kor megnyitja és a meghívóban szerepelt
napirendi pontoknak megfelelően tartja a beszámolóját.
1. Napirendi pont: 2011. évi beszámoló:
A beszámolót az elnök asszony a 2011-es pályázatok ismertetésével kezdi. A Nemzeti Civil
Alap pályázatáról még nincs visszajelzés, a Civil rádió „mutasd meg magad” pályázata a
rádió megszűnése miatt leállt, az adhat.hu pályázat jelenleg is fut „kőleves” címen.
Az elnök beszámol arról, hogy a szakmai kollégiumi tagságban a SEBINKO és a MASZNE
közös delegáltja Deák Gyuláné.
Fontos lenne a kapcsolatok szorosabbra fonása az ILCO szövetséggel és a Magyarországi
crohn-colitises betegek szövetségével.
Hegyi Rita jelezte, hogy részt kíván venni tanácsadóként a Magyarországi crohn-colitises
betegek gyűlésein és javasolja, hogy a budapesti kolléganők válasszanak egy-egy napot,
amikor részt tudnak venni a gyűlésen. Ezek után az éves lista a következő képen alakult:
március 26. Hegyi Rita (Uzsoki Kórház)
április 23. Horváth Katalin Beatrix (SE ÁOK I: sz. Sebészeti Klinika)
május 21. Burnyóczki Elza (Szt. Imre Kórház)
június
Orbán Andrea ( Kátai Gábor Kórház Karcag)
szeptember 24. Szabó Józsefné (SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika)
október 29. Horváth Katalin Beatrix (SE ÁOK I: sz. Sebészeti Klinika)
november 26. Csiszár Tímea (Szt. Imre Kórház)
Az elnökasszony megemlíti, hogy a tagdíjbefizetések még mindig rendszertelenek, ezért
rendbe kell tenni a befizetéseket. A tagdíj befizetésének határideje augusztus 31.
Az egyesület tartja a kapcsolatot más szakmai szervezetekkel. Deák Gyuláné a Nővér című
újságban írt egy cikket az egyesület munkájáról, a honlap (www.sztomanverek.com)
látogatottsága is emelkedik. 2012 májusában kerül megrendezésre az egyesület saját
rendezvénye.
Az elnök éves beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
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2. Napirendi pont: 2011. évi pénzügyi beszámoló:
Szabó Józsefné ismerteti az egyesület 2011. évi bevételeit és kiadásait, melyből kiderül, hogy
a kiadások összesen: 341.565 Ft-ot tesznek ki. Megjegyzi, hogy a postaköltség 21.595 Ft, ami
emelkedhet a nem fizető tagoknak írt felszólító levelek miatt. Felvetődik cégek igénybevétele
a posta költség fedezésére, amit az elnökasszony nem javasol és ezzel a közgyűlés is egyet ért.
A banki költség 41.748 Ft, ezért Hamar Judit felveti, hogy az egyesület pénzét másik bankba
kéne átrakni. Az elnök javaslatára az egyesület megbízza Szabó Józsefnét, hogy keressen az
egyesület pénzének másik bankot, melyet a jelenlévő tagok egységesen elfogadnak. Bevételek
összesen: 230.373 Ft, ebből a tagdíj bevétel: 78.000 Ft (39 tag)
Az éves beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
3. Napirendi pont: A Felügyelő és Tudományos Bizottság beszámolója:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolókat, és a Tudományos Bizottság
beszámolóját amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad.
4. Napirendi pont: Tisztújítás:
Orbán Andrea megkéri Horváth Katalin Beatrixet, hogy bonyolítsa le a szavazást. Horváth
Katalin Beatrix ismerteti a szavazás előkészítésének folyamatát, a jelöléseket, és ismerteti a
jelölést elfogadók névsorát funkciók szerint.
Jelölő bizottság tagjai:
Elnök: Horváth Katalin Beatrix
Tagok: Ritgasszer Katalin
Hegyi Rita
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölő bizottság tagjait.
19 érvényes szavazat után a jelölő bizottság elnöke ismerteti az új tisztségviselőket:
Elnök:
Orbán Andrea
Elnökségi tagok:
Burnyóczki Elza
Szabó Józsefné
Tudományos Bizottság Elnöke:
Tagok:

Deák Gyuláné
Hrenkóné Kovács Magdolna
Pintér Ferenc

Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Tagok:

Czupi Attiláné
Hamar Bonta Judit
Hegyi Rita
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Orbán Andrea megköszöni a Jelölő bizottság munkáját, és jó munkát kíván a megválasztott
tisztségviselőknek.
5.Napirendi pont: 2012. évi munkaterv és költségvetési terv elfogadása:
Orbán Andrea elmondja, hogy 2012-ben az új civil törvénynek való megfeleléstől függ a
pályázati lehetőségek kimenetele, ez az év legnagyobb feladata. Emellett oda kell figyelni a
tagdíjakra. Költséget tervezni jelenleg azokon kívül, amelyekről a pénzügyi beszámolóban
hallottunk nem lehet.
Hegyi Rita itt említi, meg, hogy a MAZSIHISZ-től érkezett egy felkérés sztóma ellátása
nővérképzés miatt, és azt kérdezi, hegy ebből nem lehetne-e bevételre szert tenni. Javasolja,
hogy a kórházi szakápolók keressék meg az egyesületet. Orbán Andrea javasolja, hogy
dolgozzanak ki egy bepontozható továbbképzést ehhez, melynek koordinálására Hegyi Ritát
kéri fel, aki ezt vállalja.
6.Napirendi pont: Egyéb:
Kleerné Klement Zsuzsanna felteszi a kérdést, miszerint az OEP kapcsolatba lépett-e az
egyesülettel? Orbán Andrea válaszol a kérdésre, miszerint az egyesület elnökeként ő kereste
meg az ártámogatási főosztályvezető asszonyt levélben, de levelére válasz még nem érkezett.
Burnyóczki Elza felveti, hogy a következő Sztómavilág újság fő témája a dokumentáció kéne,
hogy legyen, mivel csak így mérhető a tevékenységünk, ezért Sacs és DET cikkeket vár a
tagoktól.
Egyéb észrevétel, bejelentés nem történik.
Az elnök a közgyűlést berekeszti.
Budapest, 2012.03.03
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