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Bulgáriai Tájékoztató
Tájékoztató Küldöttgyűlésről!
Tisztelt Tagjaink!
A Független Hév Szakszervezet 2015.08.05-én küldöttgyűlést tartott 25 fő küldött részvételével, melynek
határozatairól ezúton szeretnénk egy összefoglalást adni.
A küldöttgyűlésen a Választmány képviseletében Illés Csaba beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről,
eseményeiről és a szakszervezetet érintő változásokról. Elmondta, hogy a szakszervezet létszáma folyamatosan nő.
jelenleg 520 fő. A HÉV ágazatban és BKV Zrt. egészét tekintve is meghatározó szakszervezetté vált. Figyelmeztetett
arra, hogy a megváltozott szerep megnövekedett kötelezettségeket is ró a szervezetre. Külön megköszönte a
Választmányi tagok a bizalmik és a kommunikációs tevékenységükért (honlap, facebook csoport stb.) Katona Péter
és Fehérvári Zsolt munkáját.
Ezután Mihály Krisztián tájékoztatta a küldötteket, az alapszabály változásairól és elmondta, hogy a módosított
alapszabályt a Fővárosi Törvényszék elfogadta, így mostantól az új PTK.-nak megfelelő tartalommal és formával bír.
A módosított alapszabályt honlapunkon és facebook csoportunkban közzé tesszük.
A Gazdasági Bizottság elmondta, hogy az FHSZ pénzügyi helyzete stabil. A bevételek a tagdíj bevételek
növekedésével folyamatosan nőnek és fedezik a kiadásokat. Tételesen bemutatásra kerültek a költségek. A
küldöttek a gazdasági beszámolót elfogadták.
A küldöttgyűlésen megvitatásra került a 2016-os pénzügyi terv, melyet a küldöttek nagy többséggel megszavaztak.
2016-ban is találkozhattok majd a megszokott programokkal és szolgáltatásokkal. Nőnap, mikulás csomag és lesz
év végi ajándék. A szakszervezet továbbra is támogatja a BKV Zrt-n belüli sportolás lehetőségét. Rendezvények
melyet szervezünk: Kötelező küldöttgyűlés, családi nap, év végi buli, 1 kirándulás, horgász verseny. Rendezvények
melyen részt veszünk: Törzs gárda ünnepély, szakmai vetélkedő, vállalati főző verseny. Szakszervezetünk továbbra
is vállalja, hogy azokon a területeken, ahol a munkáltató nem biztosítja a megfelelő és alap kényelmi eszközöket,
ott ezek megvételében részt vesz. (mikró, kávéfőző, székek stb.) Elfogadásra kerültek a működési költségek és a
szövetségi tagdíjak is.
A küldöttgyűlésen a szentendrei nem utazó tagjaink által megválasztott bizalmi elfogadásra és bemutatásra került
Herman Gábor személyében. Ezúton kívánunk neki sok sikert munkájához.
A küldöttgyűléssel kapcsolatos további részletekért keressétek Illés Csaba elnököt, vagy Mihály Krisztiánt.
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