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Az IPOSZ rendes tagja

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Közgyűlés !
Feladatom a tagságot tájékoztatni a két közgyűlés közti elnöki, illetve
elnökségi munkáról. Ezt az alapszabályunk 24.§-a mondja ki, amely
továbbá kötelezi a tagságot a beszámoló megvitatására, kiegészítésére – ha
szükséges -, és ezután elfogadásra.
Szeretném megköszönni Fejes Lászlónak a lehetőséget, hogy 2001.
február 2-án és most 2002 február 9-én is lehetővé tette számunkra, hogy itt,
a FEJES PINCÉben, tartsuk az éves beszámoló Közgyűlésünket , ahol
tavaly a 9. határozatunkat meghoztuk, amely a városban működő munkaadó
érdekvédelmi szervezetekkel – elsősorban a társ ipartestülettel – való
kapcsolatfelvételre és együttműködésre irányult. A személyes
megbeszélések vezettek el bennünket ahhoz a döntéshez, hogy elnökségünk
úgy döntött, hogy a Gutmann-Bergmann Cukrászdába meghívja október
24-én kibővített elnökségi ülésre a Balatonfüred és Vidéke Ipartestület
(Löwenberger Péter Elnök Úr), a Balatonfüredi Vállalkozók Egyesületet
(Baan Barnabás Elnök Úr) és a Balatonfüredi Fiatal Vállalkozók
Egyesületét ( Steierlein Attila Elnök Úr), hogy elnökségükkel képviseltessék
magukat, és ismerjük meg jobban egymás célkitűzéseit, hogy elindulhasson
egyfajta együttműködés. Az összejövetel eredményeképpen a 4 szervezet
írásos nyilatkozatot hozott létre, melynek értelmében a jövőben megkeresik
egymást, hogy egyeztetve nyilatkozzanak a város gazdasági életét érintő
kérdésekben. Továbbá elfogadtuk a Balatonfüred és Vidéke Ipartestület
meghívását, hogy a Polgármesteri Hivatallal egykor közösen megkötött
együttműködési megállapodást újra életre hívjuk. Javaslatot tettünk a város
vállalkozása, illetve vállalkozója 2001. évi kitüntetések átadási helyére, a
november 17-én megrendezett „Vállalkozók Estjére”, amelyet az
Önkormányzat elfogadott. Örömünkre szolgált, hogy a mi javaslatunk
alapján „a 2001. év Balatonfüredi vállalkozása” kitüntetést a Gutmann –
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Bergmann Kft. átvehette a Pálfy Sándor Polgármester úrtól. Továbbá
Bergmann Ernő aranykoszorús cukrász mesternek szeretnék gratulálni a
múlt év október 11-i „ Pro Turismo” díj elnyeréséhez, amelyet a gazdasági
miniszter, Matolcsy György személyesen adott át Budapesten 12
szakembernek.
Az októberi találkozás után megkeresett bennünket a Balatonfüredi
Vállalkozók Baráti Köre ügyvezetője, Szeles Ákos. Jelezte, hogy ők is részt
vennének a továbbiakban az általunk kezdeményezett érdekvédelmi
szervezetek megbeszélésein, amely most február végén tartja következő
összejövetelét. Reményeink szerint a Polgármesteri Hivatallal áprilisban
tudunk új együttműködési megállapodást kötni.
A 2001. évi költségvetésünk megvalósulásáról illetve zárszámadásáról
külön napirendi pontban fogunk tárgyalni, amelyet a Számvizsgáló
Bizottságunk megvizsgált és a 2002. évi költségvetési tervezettel együtt a
tagság elfogadására javasolja. Most csak annyit szeretnék előre vetíteni,
hogy a 39.705,- Ft-os zárszámadás szerint kimutatott eredmény abból
adódik, hogy részt veszünk az IPOSZ által szervezett EU
Szemináriumokon 2001/2002-ben, amelyhez alkalmanként 7.500,-Ft-tal
hozzájárultak költségvetésünkhöz.
Sajnos most sem sikerült a minden évben betervezett 100.000,-Ft-os
támogatást realizálni. A reményt persze 2002-re sem adtuk fel, ezért újra
beállítottuk költségvetésünkbe. A másik, engem külön elszomorító tény, ami
a 2001-es költségvetést és a tagság által hozott határozatot is érintette, hogy
nem tudtuk megünnepelni fennállásunk 10. évfordulóját, egyben
emlékezve a 1990. június 23.-án megtartott alakuló ülésünkre.
Az utolsó előkészítő fázisban voltunk az ünnepség előkészítésében,
amikor nemcsak a világot, de minket is megbénított a szeptember 11-i
terrortámadás a szabad világ ellen New Yorkban. Az ünnepre tervezett
35.000,-Ft-ot nem használtuk így fel, ezt 2002 első félévében szeretnénk
megvalósítani, ahol iparos társainkat szeretnénk megünnepelni, a
jubilálókat kitüntetni, illetve egyéb meglepetéssel szolgálni.
A 2001. évben is, hasonlóan a millenniumi évhez, számos rendezvényen
képviseltettük magunkat. ( 26-szor az Önkormányzatnál ,28 –szor egyéb
fórumokon). A legfontosabb hírt a Budapesten április 27-én megtartott
IPOSZ közgyűlésről hoztam, a küldöttünk ugyanis nem tudott részt venni,
ahol elhangzott, hogy az új telepengedély megszerzésének határidejét a
Kormány meghosszabbította 2002. december 31-ig az IPOSZ javaslatára. Ez
a lehetőség, különösen Füreden egy ideiglenes túlélési lehetőséget adott sok
tagunknak is. Erről értesítettem a helyi sajtót és a JAM Rádiót, akik elsőként
tájékoztatták a térséget hír formájában.
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Itt szeretnénk megemlíteni, hogy kapcsolatunk a helyi és országos médiával
jó, korrekt formában, sok cikkben tájékoztatást adtak rólunk, amit ezúton is
szeretnék megköszönni.
Hogy a szűk környezetünk idegenforgalmával baj van, az a tény is
bizonyította, hogy az elmúlt évben 8 fórumon vettünk részt e témával
kapcsolatban, ugyanis az idegenforgalom hatással van valamennyi
szolgáltatóra, illetve szolgáltatásban résztvevőre.
Az Önkormányzati Gazdasági Bizottságban állandó meghívottként
veszünk részt az előkészítő munkában, amelyhez a tárgyalandó anyagot
rendelkezésünkre bocsátják. Többször sikeresen befolyásolni tudtam a
döntéshozatalt javaslatommal. Ez nem volt mindig így, ti is tudjátok.
A Balatonfüredért Polgári Egyesület havi összejövetelein is képviseltetve
vagyunk, ahonnan 4 fő az önkormányzati testületnek is tagja, és adott
esetekben rajtuk keresztül is képviseltetni tudjuk elképzeléseinket.
Az utóbbi időben kapcsolatunk a polgármesterrel is korrektnek mondható.
Külön szeretném megköszönni az alpolgármester asszonynak a többszöri
közreműködést, hogy a SZIT által régóta javasolt indítványokat napi rendre
tűzte, és a megvalósítás fázisában vannak. Ezek a következők: egységes
házszámok – utcanevek - Önkormányzati Közlöny kiadása (amelyre mi
előfizetünk 2001-től) – és a legfontosabb a Vállalkozásfejlesztő
Közalapítvány további működtetésének a kiharcolása ( A kiküldött
meghívó levélben található a Közalapítvány adószáma, ahova az 1 %-kat
átutaltatni lehetséges).
A Közalapítvány – amelyről el kell mondani, hogy a SZIT indítványára
jött létre a városi vállalkozások támogatására – működik. Az új kuratórium
9 főre bővült, más érdekvédelmi szervek is helyet kaptak benne. Két évre
két tagunk is bekerült, egy a kuratóriumba, egy pedig a Felügyelő
Bizottságba. Az alaptőke jelenleg 17 millió. Több tagunk kapott már
kamattámogatást innen. Kérem, hogy tagjaink éljenek a lehetőséggel.
Egy másik minket érintő témára szeretném felhívni a figyelmet:
A mai törvények értelmében nincs kisipar, nincs kiskereskedelem, nincs
kézműves, nincs szakma, nincs múlt és így nincs jövő sem! Ezzel nem
tudunk egyetérteni. Mindenki „ vállalkozó” , attól a naptól amikor
kiállítják az új működéshez szükséges igazolványt a helyi okmányirodában.
(Ebben az évben júniusig még ingyenes!) . Sehol nem lesz tovább
nyilvántartva, hogy mikor kezdődött valójában a kisiparos tevékenysége és
az se, hogy milyen szakmával és milyen szinttel rendelkezik az illető. (pl.
mester-e, vagy sem). Ugyanis ezeket az adatokat a vállalkozói igazolvány
nem tartalmazza, és később más hiteles okmány már nem lesz a kisiparos
kezében. Például megkeresett egy volt kisiparos, akinek még megvolt a
KIOSZ igazolványa, és kérte, hogy igazolják, hogy az 1 millió km-hez
hiányzó km számot igazoljuk le. Csak azért tudtuk megadni az igazolást,
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mert megvolt a KIOSZ tagkönyve. Hasonlóan járhat egy kisiparos, ha
bizonyítani kell, hogy hány éve dolgozott a szakmában – pl. egy
mestervizsga letételéhez.
Ez ellen, úgy érzem, kötelességünk tiltakozni! Tiltakozunk a
magyarországi 487 699 egyéni vállalkozó ( ebből 404 845 önfoglalkoztató
kisiparos ) nevében az ellen, hogy az EU-ba szakma megnevezés nélkül,
múltunk megtagadásával lépjük be.
Az országos választások előtt állunk. Az IPOSZ már összefoglalta ezeket
a problémákat a „ Magyar kézművesség az Európai Unió kapujában” c.
kiadványában, és csak azt támogathatjuk a választásokon, aki a kiadványban
felvázolt gazdaságpolitikát képviselni tudja. Többet nem is akarok az
országos és helyi politikáról beszélni, de döntsön mindenki a szíve szerint,
és tekintsen a jövőbe.
A jövőbeli feladata az ipartestületünknek, hogy megtegyen mindent, a
kisipar szakmai megbecsüléséért. Adjunk a 10, 20, 30 éves szakmában
eltöltött társainknak elismerést. Hiszen hol, ha nem itt ápolható még a
tradíció.
Fontos lenne, minden működő kisiparosnak regisztráltatnia magát
ipartestületnél, hogy a tradíció, a nyilvántartás ne vesszen el.
Visszatérve a 2001-es évre, néhány statisztikai adatot szeretnék
ismertetni: Az elnök vagy az elnökség tagjai 54 rendezvényen képviselték
a tagságot, kb. 400 óra időtartamban. 176 iktatott postánk volt, 36
válaszlevelet küldtünk ki, - Elnökségünk hozott 58 határozatot az 5
megtartott ülésen. A véleményünket nemcsak helyben, hanem országosan is
figyelemmel kísérik, amire büszkék lehettünk.
Mit tudunk tagjainknak felajánlani:
- 2001/2002-es évre a SZIT adóklubtag lett, a kedvezmények a tagoknak
is szólnak.
- Az IPOSZ segítségével felvehetjük a kapcsolatot hitelgarancia ügyében
a Regionális Garancia Szövetkezettel
- Tervezzük a SIGNAL biztosítóval, hogy a tagoknak a 2002. évi
segélyalapból
balesetbiztosítást
kötünk.
A
2001-es
teljes
segélyalapunkat átutaltuk az árvízkárosultaknak, ahonnan köszönő
visszaigazolást kaptunk.
- A megszerzett információkat készségesen továbbítjuk a tagok felé (pl. a
kamattámogatáshoz szükséges nyomtatványok stb.)
- A szükséges tanfolyami díjakhoz is részben hozzá tudunk járulni (pl. a
meghívóval elküldött jövő heti munkavédelmi tanfolyami díj 50 %-át
átvállaljuk.)
- A Hotel Jäger szállodában (Mátraszentistván), mint ipartestületi tagok
kedvezményesen üdülhetünk, illetve
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- Budapesten - remélem senkinek sem kell – szociális otthoni férőhely is
lehetséges
- Él még a megállapodás a kötelező orvosi vizsgálat ügyében dr. Horváth
Juditnál, amely kedvezményt biztosít.
- A vöröskereszttel is kapcsolatban állunk.
2001-ben 2 tagunk nyugdíjba vonult: Csontos Miklós és Balogh Béla.
Remélem még sokáig aktívak maradnak jó egészségben!
Ezen a fórumon is szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívást
tegyek minden, a városunkban működő kisiparoshoz, hogy keressen fel
minket, ismerje meg munkánkat, erősítse sorainkat, és együtt
tevékenykedjünk, hogy a városunknak legyen jövője. Kérem a közgyűlést,
hogy a mai ülésen az újonnan jelentkező tagokat sorainkba felvenni
szíveskedjenek.
Nem akarok az 40, illetve 50 ezer Ft-os minimálbérről beszélni, csupán
annyit, hogy a törvényhozók most már beismerték, hogy nem mérték fel a
487699 egyéni vállalkozóra / - összesen 847024 vállalkozás - / ennek
hatását. Így most a kormányzat egy „ PLUSZ Széchenyi-terv pályázati
lehetőséggel, vállalkozói hitelkártyával igyekszik ezen segíteni. Az igazi
negatív hatás csak év végén lesz mérhető a telepengedélyek lejártával.
Balatonfüreden tettünk az Önkormányzatnak egy javaslatot, hogy hozzon
létre egy „Inkubátor Telep”-et. Helyileg a felszabadult gázcsere-telepre
gondoltunk a Közalapítvány segítségére támaszkodva. Itt szakmai műhelyek
kitelepülésére lenne lehetőség, (pl. asztalos műhely ,stb.) amellyel tán 2-3
tagunknak a jövőben segítséget nyújthatnánk.
Mégegyszer kérlek benneteket, erősítsétek a SZIT-et, vigyétek az
elképzeléseinket tovább a városba, hogy a jövőben is megmaradjon a
tisztes kisipar.
Szlogenünkkel zárom összefoglalónkat,
munkatervünket is érintette:

amely

egyben

ez

évi

„ A céh becsületéért – mester– szolgáltatásokkal ! „
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom a hozzászólásokat!

Balatonfüred, 2002. Február 9.

Mahler Wolfgang
Elnök
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