Papír- és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület küldöttközgyűlés
V EC S É S , 2018 . Á P R I L IS 18 . N YO M DAG A L É R I A
(Kivonatos jegyzőkönyv)
A közgyűlés az alapszabálynak és a jogszabályoknak megfelelően, a tagság számára teljes nyilvánosságot biztosítva került meghirdetésre. A kitűzött kezdési időpontra a küldöttek közül 27
jelent meg személyesen és a további 10 meghatalmazással együtt összesen 57% szavazati jogú
résztvevőt regisztráltunk, ami a hagyományainkat követve, már a meghívóban eredetileg meghirdetett időpontban, 2018. április 18-án 11 órakor határozatképesen megkezdhette a munkáját.







Lele István
Papíripari szakosztály (66 éves)
Dani János
Nyomdaipari szakosztály (81 éves)
Dr. Varga György
Nyomdaipari szakosztály (72 éves)

Ezt követően az elnök javaslatot tett a közgyűlés
munkabizottságaira:
Jegyzőkönyvvezetőnek Pesti Sándor ügyvezetőt,
szavazatszámlálóknak Försönits Istvánt (Nyomdaipari szakosztály) és Modok Balázst (Papíripari
szakosztály), továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Hausz Attilát (Nyomdaipari szakosztály),
Szikszay Olivért (sr.) (Nyomdaipari szakosztály).
Az előterjesztett személyi javaslatokat a közgyűlés nyílt szavazással 37 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a közgyűlés szintén nyílt szavazással változatlan formában és egyhangúlag elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendet.

Fábián Endre elnök

A közgyűlésen meghívottként részt vett és napirend előtt felszólalt Münnich Dénes, a közgyűlésnek helyet biztosító Nyomdagaléria múzeumot
létrehozó és fenntartó szakmai civil szervezet
egyik alapítója, aki beszámolt a nyomdagaléria
létrejöttének körülményeiről. Bemutatta a működését, és ismertette további terveiket.
Az elnöki megnyitót követően az egyesületi hagyományoknak megfelelően először az elmúlt
közgyűlés óta elhunyt tagokról emlékeztek meg
a résztvevők egyperces néma felállással.
Az előző közgyűlés óta elhunyt tagjaink az elhalálozás időpontja alapján időrendi sorrendben:
 Gara Péter
Nyomdaipari szakosztály (64 éves)
 Schwertner Márta
Papíripari szakosztály (67 éves)

Kerekes Imréné, Fábián Endre és Pesti Sándor

1. A
 z egyesületi vezetés beszámolója az egyesület
előző közgyűlése óta végzett tevékenységéről
1. E
 lőterjesztők: Fábián Endre elnök,
Pesti Sándor ügyvezető
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2. Az egyesület 2017. évi mérlegének, eredménykimutatásának és közhasznúsági beszámolójának, a 2018. évi költségvetési tervének elfogadása, a tagdíjak megállapítása
1. E
 lőterjesztők: Fábián Endre elnök,
1. P
 esti Sándor ügyvezető
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a közgyűlésnek
1. E
 lőterjesztő: Kerekes Imréné EB-elnök
4. A
 z egyesület tervei és feladatai az elkövetkezendő időszakra
1. E
 lőterjesztő: Fábián Endre elnök
A PNYME KÜLDÖT TKÖZGYŰLÉSE
2018. ÁPRILIS 18 -I ÜLÉSÉNEK
HATÁROZ ATAI
1./2018.04.18. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt egyhangúlag elfogadta.
2./2018.04.18. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést a mérleg szerinti eredmén�nyel egyhangúlag elfogadta.
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3./2018.04.18. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az egyesület 2018. évi tevékenységére vonatkozó terveket az éves tagdíjak
változatlanul hagyása mellett egyhangúlag elfogadta.
4./2018.04.18. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját jóváhagyólag tudomásul vette.
Utolsó napirendi pontként kerültek ünnepélyesen átadásra az egyesület kitüntetései. Lengyel Lajos díj (93 mm átmérőjű, 310 g tömegű
érme), amely az egyesület legnagyobb elismerése az egyesületen belül végzett közösségi munkáért és a Dr. Vámos György kommunikációs díj
(merített papírra kódexíró által egyedileg készített díszoklevél), melyet az egyesület, valamint
a szakma javára végzett kommunikációs tevékenységért ítél oda az egyesület.
A díjazottakat, illetve a díjak odaítélésének indoklását az elnök személyes méltatásban ismertette.
 2018-ban Lengyel Lajos díjban részesült
Faludi Viktória
 2018-ban Dr. Vámos György díjban részesült
Korsós Ilona
Az ünnepélyes díjátadásokat követően az egyesület ügyvezetője közös ebédre hívta meg a küldötteket, majd az elnök a közgyűlést 12:17-kor
szabályszerűen bezárta.
Az elnöki/ügyvezetői beszámoló, az Ellenőrző
Bizottság jelentése és a közgyűlés jegyzőkönyve
megtalálható és letölthető az egyesület honlapjáról a www.pnyme.hu/dokumentumok fejezetben.
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