
kivitelező XVI. kér. Építő- és Karbantartó Etsz. villanyszerelő részlege. 
Uészáros Iászló kőmives-mester és Iván János festő-mester közreműködésével - 
a Eülföldl Folyóiratok Eözponti Katalógusa helyiségeinek befejezését.

1974. november 1-ón - Balassa Jenőné. Eassai Lajos. Kozák György. Mészáros 
Pálné és Radics Lajos - felajánlásukban 1974-. december Jl-i határidővel vál
lalták a Nemzeti Muzeum épületében levő három pincehelyiség butorraktá 10zás
ra való rendbehozását és a raktárnak szabályszerű nyilvántartással együtt 
való felállítását.

SZAKSZERVEZETÜNK 1975.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A SZOT Elnöksége 1974. julius 29-i ülésén megtár

gyalta a szakszervezeték 1975. övi költségvetési 
irányelveit. Megerősítette a pénzügyi munkában ed
dig kialakult irányvonalat és a költségvetés eddigi 
tervezési rendjét helyesnek tartotta.
Alapszervezetünk költségvetését a vonatkozó irány

elvek figyelembevételével, az eddig bevált gyakor
lat alapján állította össze, melyet az 1974 október 
25—én tartott szakszervezeti tanácsülés hagyott jó

vá, Költségvetési keretünk 100 000 Ft, ebből szociális kiadásokra 53 050, 
kulturális célra 27 000, sportmozgalmunk támogatására 2000, egyéb felhaszná
lásra 17 950 Ft-ot irányoztunk elő. Az egyéb felhasználásra kerülő rovaton 
terveztük az 1975. évben megtartásra kerülő alapszervezeti választások költ
ségeit, valamint a tagkönyvcserével összefüggő kiadások fedezetét is.

Költségvetésünk alapját elsősorban (mintegy 85 056,-Ft) a tagdíjbevéte
lek bennünket illető 50 százalékos részesedéséből kell biztosítanunk. A továb
bi fedezetet részint egyéb bevételekből, részint az alapszervezet forgó alap
jából irányotuk elő.

Szakszervezeti tagságunk létszáma 573 fö, melyből 128 fő nyugdíjas, jog- 
fenntartó és tanuló. Alapszervezetünk szervezettsége (az ŐSZE összdolgozóihoz 
viszonyítva) 97 százalék.

Tájékoztató 
a szakszervezeti üdültetés uj rendjéről

A SZOT üdültetési Főigazgatósága az 1975. évtől az üdülőket három kate
góriába sorolta be, Így a besorolt kategória alapján állapították meg a napi 
térítési dijakat^

I. kategória á/napi 56,-Ft 504,-Ft
II. " á/napi 24,-Ft 336,-Ft
III. " á/napi 18,-Ft 252,-Ft
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Az eddig forgalomban volt különböző kiegészítő-jegyek térítési dijai válto
zatlanok. Ugyancsak változatlanok maradtak a SZOT 21 napos gyógyszanatóriumi 
beutalójegyek térítési dijai (21 nap/252,-Ft).

Az 1975. évtől a SZOT gondolt a gyermekgondozási szabadságon levőkre is( 
ugyanis korlátozott számban, de üdülési lehetőséget biztosit részükre. Ebben 
az üdülésben részt vehetnek: 1 szülő - 1 gyermek, továbbá 2 szülő - 1 gyer- 
mák, illetve 2 szülő - több gyermek. A két utóbbi esetben azonban szabály 
(1 gyermek v. több gyermek esetében), hogy a gyermek, illetve az egyik gyer
mek a 6 hónapot elérje, de a három évet ne töltse be az üdülés megkezdésekor.

A családos beutalóknál feltüntetett gyermekek száma is terheli az évi 
keret számát. A gyermek, illetve gyermekek 2-től 25 éves korig értendők. A 
felső határ (14-25 évig) azonban csak azon gyermekekre vonatkozik, akik to
vábbtanulnak.

A házaspárok együttes beutalása esetén - amennyiben mindketten igény- 
jogosultak a szakszervezeti kedvezményes üdülésre és a házastársak egyike 
más intézménynél dolgozik - különösen a nyári főidényben, csak cserejegy el
lenében adható ki a beutaló. A munkaviszonyban nem álló házastárs kizárólag 
csak igényjogosult hozzátartozójával együtt és 168,-Ft-os családtagi kiegé
szítő szelvénnyel veheti igénybe a kedvezményes üdültetést.

1975. I. negyedévi beutalások: Január 17-30. Pécs II. oszt. 336,-Ft. - 
Január 25-31. Mátrafüred, házaspár részére I. oszt. 504—504,-Ft. - Március 28- 
áprllis 10. Sopron, családi beutaló, II. oszt. (2+2 személy) Szülők: 672,-fj 
+ 2 gyermek 392,-Ft - 1064,-Ft.

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Szakszervezeti segélyek
Ölet .-ben: Markos Bála, Nádasy lászlóné. Novemberben: Ambrus Jánosáé, 

Fináczy Emőné, Fodor Armandné, Hegyi Andrááná, Ispánki Ferenc, Juhász Márta, 
Kocsy Lászlóné, Koffán Zsófia, Kovács b. Istvánná, Lohn Ágostonná, Misley 
Judit, Nagy Ildikó, Nyírfalvi Lajosáé, Szabados Györgyné, Szabó Istvánná, 
Szentpáli Eszter. Decemberben: H.Izsó Lívia, Magyar! Lászlóné, Patkó István, 
Soltész András, Szllvássy Istvánná, Taüber Anna, Tóthná Székely Ágnes, Tőkésy 
Ilona.

Munkaadói segélyek
Novanberben: Pillér Antalná.

Szakszervezeti beutalás
Dublcsány/74.Xl. 29. Horváth Tibomé.

Összeáll. HOFFER REZSCNÉ
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