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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2006.
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alapító tagjaink, Tisztelt vendégeink!
Újra eltelt egy év, és a tagság és a vendégeink előtt számot kell adni az
elvégzett munkánkról. Igyekszem rövid lenni, de nem ígérem, hogy sikerülni is
fog.
Különös alkalom a mai közgyűlésünk, hiszen egyben a már 15. évébe lépett
Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT születésnapjára is emlékezünk.
1990. június 23-án, Zákonyi Tünde kozmetikai szalonjában 12 iparos
meghozta a SZIT első határozatát:
1/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat:
Balatonfüred 12 iparosa az 1989. évi II. tv. rendelkezéseit szem
előtt tartva, a nagy múltra visszatekintő iparos – hagyományok
szellemében érdekeit érvényesítése és tényleges önkormányzatuk
kialakítása érdekében ipartestület létrehozását határozták el.
Neve: Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület ( rövidítve: SZIT ).
A bírósági bejegyzésé és a tagság által elfogadott SZIT alapszabály
jogásszal történő megszerkesztésének felelőse:
Simonné Zákonyi Tünde
Még abban az évben augusztus 13-án bejegyezte a Veszprémi Cégbíróság
581/1990 szám alatt a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestületet.
2005-ben lett a SZIT 15 éves, és az elődje, a balatonfüredi iparosság
Balatonfüred és Vidéke Iparosok Köre 110 éves. Büszkék lehetünk
elődeinkre és arra, hogy mi is sokat tettünk a továbbfejlődésért.
A SZIT-ről megjelent cikkek, képek a helyi, megyei, országos, sőt külföldi
lapokban többet mondanak rólunk röviden. A múltból az itt látható képek
kronológiai sorrendben adnak ízelítőt.
Ti pedig már 15 éve hoztatok engem abba a helyzetbe, hogy az éves
beszámolót elkészítsem nektek. Beszámoljak az elnökség tevékenységéről, a
végre hajtott közgyűlési határozatokról, hogy hogyan képviseltük a helyi
kézműves iparos és vállalkozó érdekeket, hogyan segítettünk nekik a városban
érvényesíteni az érdekeiket. Tettük azt az önkormányzat bizottságaiban,
testületében és nem utolsórsorban a Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő
Közalapítvány kuratóriumában.
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A külföldi kapcsolatok, látogatások során hasznos tapasztalatokkal
gazdagodtunk. Az iparoságot érintő aktuális problémákról nem beszélek a mai
ülésen, mi nagyon jól tudjuk, hogy mi a mi problémánk: a fekete gazdaság, a
gazdasági kamarák és az érdekvédelmi törvény hiányossága, HCCP,
körbetartozások, tőkehiány, hitelfelvétel képtelensége, a megrendelő kör
elszegényesedése, idegenforgalom átalakulása stb.
Büszkék lehetünk az utolsó IPOSZ kimutatásra, amely kimutatja, hogy a 9
megyei ipartestület közül mi ahhoz a 4-hez tartozunk, akik az IPOSZ-szal
együttműködnek, akikre az IPOSZ számíthat.
Itt szeretném megemlíteni, hogy a közgyűlésnek át kell gondolnia az
együttműködést a megyei ipartestületi szövetséggel is (, amelynek jelenleg
csak 2 ipartestület a tagja – a Veszprémi és a Balatonfüred és Vidéke
Ipartestület), mert csak rajtuk keresztül lehet szerepeltetni a SZIT tagságát a
kistérségi és egyéb intézményi szervezetekben.
A költségvetésünk, amely külön napirendi pont lesz, amikor a 2005. évi
zárszámadásunkat tárgyaljuk, nem tud pénzbeli fedezetet biztosítani a
tagdíjhoz.
Tudjátok, az IPOSZ 25.000,- Ft-os tagdíj-hozzájárulásunk is eddig a közös
vagyonrészünkből lett levonva. Már csak annyi vagyonrészünk van, ami 2006hoz nyújt fedezetet. ( A 0,04% részünk mára 0,020%-ra csökkent).
A Számvizsgáló bizottság a határozatokról és ajánlásokról külön napirendi
pontban fogja tájékoztatni a tagságot.
A zárszámadási végszámot nézve nagyon jó évet zártunk.
Sajnos én ezt nem tudom magamról és az elnökségről elmondani, mert nem
tudtunk mindent megvalósítani, amiről a közgyűlés és az elnökség döntött.
Még nincs a SZIT-nek Weblapja és a 2005-re tervezett ünneplés is elmaradt,
most fogjuk pótolni együtt ma este.
Továbbá a tagok tagdíjfizetési morálja a is hátráltatja a fejlesztéseket.
Ötletgazdag ipartestület voltunk és vagyunk. Voltak országos fórumokon is
elmondott, az iparosságot érintő megoldási javaslataink. Mi már a 90-es évek
közepétől felhívtuk a helyi és országos szervek figyelmét arra, hogy 700 000
kisvállalkozás van Magyarországon, amelynek 95 %-a önfoglalkoztató, vagy
ahogy a politikai pártok most tanulják: kényszervállalkozások, nem kis és
közép, hanem mikro-vállalkozások! Érdekességként elmondhatom, hogy
1890-ben Magyarországon 291 899 iparvállalat közül 62,07%, azaz 181 162
önfoglalkoztató ( tehát alkalmazottal nem rendelkező) volt, és csak 0,89%,
azaz 2621 volt kis és középvállalkozó.
Mi már 90-től hangoztatjuk, hogy a saját kézműves kisipart védeni kellene
Magyarországon -hogy a magyar iparosság is „Hungarikum” legyen- az
EU-n belül, ahogy más EU-országban ezt már régóta teszik. Az IPOSZ
UEAPME felé intézett javaslatai is a magyar kisipar védelmét tükrözik.
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De csak most foglalkoznak a kérdésünkkel a politikai pártok. Mi már 15 éve
minden olyan fórumon elmondtuk ezt, ahova meghívást kaptunk, és most is
folytatjuk.
Rövidre ígértem a beszámolót, ezért rátérek az elnökség tényszerű munkájának
felsorolására:
- a két közgyűlés között 220 db levelet iktattunk, amelyre válaszoltunk.
- az elnökség 26 határozatot hozott a negyedévenkénti üléseken.
- mivel a küldöttünk, Szabó Sándor nem ért rá, én képviseltem a SZIT-et
az IPOSZ bicskei területi fórumán, valamint májusban Budapesten az
IPOSZ közgyűlésen, ahol a fő téma az IPOSZ modernizációja volt,
továbbá a balatonfüredi IPOSZ Üdülő jövője. Külön bizottságot állított
fel ezen problémák megoldására a közgyűlés.
- azok a tagjaink, akik rendelkeznek Internettel, és kitöltötték az
adatlapokat a SZIT által megvett számítógépes tagnyilvántartáshoz, email címükre folyamatosan kapják a naprakész információkat, amely
nem csak az IPOSZ-tól, hanem az önkormányzattól és más szervektől is
beérkezik hozzám. Remélem, hogy ebben az évben a Weblapunk is
elkészül és az információk azon is meg fognak jelenni.
- sajnos kiderült, nem számítunk civil szervezetnek (?!), ezért
pályázatunkat eszközfejlesztésre az önkormányzat nem fogadta el. Az
IPOSZ-nak benyújtott pályázatunkat számítógép fejlesztésre a 2005-ös
évben nem tudták kielégíteni. A 2006-os évre él a pályázat, és ígéret van
arra, hogy sikerülni fog.
- külföldi kapcsolatainkat szeretnénk feleleveníteni. A castricumi
különösen jól működött, de a német és horvát kapcsolatok is. Az új
testvérvárosi (erdélyi Kovaszna) felkérésnek is szeretnénk eleget tenni,
úgy mint a finn illetve lengyelnek is.
- a jövőnket pozitívan érintő társulási szándékról szeretnék bejelentést
tenni, amely ha realizálódik, egy rendkívüli közgyűlés összehívását
fogja eredményezni. A tárgyalások megkezdéséhez szeretném a tagság
egyetértését kérni.
- gazdasági helyzetünk stabil, 2005 december 31-én 238.556,- Ft állt
rendelkezésünkre, ebből 65.500,- Ft a segélyalapot képezi. A 2004-es
évhez képest 67.014,- Ft-tal több az egyenlegünk. Visszatekintve a 15
évvel ezelőtti első zárszámadásra a mai annak a százszorosa.
- 40 regisztrált tagunk volt, és 5 tiszteletbeli a 2005-ös évben, de az év
végére a MARBORG INVEST Kft és az ALLGAEU Kft ügyvezetői,
Borgmeier Josef és Steininger Hans meghaltak. Emléküket őrizni
fogjuk.
- új tagok is jelentkeztek, ajánljuk őket felvételre a közgyűlésnek
- a 2005-ben kiadott IPOSZ Almanachban, „Kézműiparosok az Európai
Unióban” című kiadványban a SZIT-ről megjelent egy összefoglalás az
elmúlt 15 évről, és névszerint valamennyi tagunk szerepel benne,
vállalva a 110 éves füredi iparosság múltját és biztosítva a jövőjét is.
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Ebből 1 kötetet szeretnénk átadni a Helytörténeti gyűjteménynek,
megköszönve az eddigi jó együttműködést, névszerint Elek Miklósnak.
Továbbá szeretném megköszönni Miklós Ferenc református tiszteletes
úrnak a segítségét, hogy lehetővé tette számomra az egykori ipartestületi
dokumentumok és a zászló megtekintését.
Az etikai bizottságunk elnökének tájékoztatása szerint tavaly sem volt
bejelentés, ezért nem kellett összeülniük, amely tény örömünkre szolgált.
A SZIT idegenforgalmi szakosztálya a nyáron dolgozott, így tudott az egyre
rosszabbodó idegenforgalmi helyzeten javítani.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az írt és elektronikus sajtónak, amiért
a munkánkról korrekt módon tudósítottak.
Továbbá elmondanám, hogy az együttműködésünk a polgármester úrral
szintén harmonikus.
Külön öröm mindannyiunk számára, hogy megtisztelte a mai ülésünket dr.
Bóka István polgármester, dr. Kiszely Pál alpolgármesterek és az IPOSZ
képviseletében Szűcs György elnök úr.
Így az ő jelenlétükben adhatom át ma három iparostársunknak a 25 éves iparos
helytállásért járó ezüst gyűrűt és oklevelet.
Továbbá 6 társunknak a 15 éves kisiparos helytállás emléklapjait.

Isten áldja a tisztes ipart !

„ A céh becsületéért – mesterszolgáltatásokkal „
Szeretném megköszönni Domonkos Miklósnak, hogy lehetőséget adott
számunkra, hogy itt, az Arany Korona Vendéglőben tartsuk ünnepi
Közgyűlésünket, és az éves beszámolót.
Ahogy jeleztem, sok mondanivalóm lenne még az elmúlt 15 évből, de
helyette kérem a tagságot, hogy szóljon hozzá, egészítse ki, vitassa meg a
beszámolóm, és végül szavazzák meg.
Várom a hozzászólásokat:

Balatonfüred, 2006. március 17.
.
Mahler Wolfgang
Elnök
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