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Az IPOSZ rendes tagja

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2016.
Tisztelt Tagok, Tisztelt Vendégek, Tisztelt Érdeklődők!
Még egy fél év sem telt el, amikor utoljára összejöttünk, hogy közösen
megünnepeljük a SZIT 25 éves születésnapját, amely Balatonfüreden egyben
az 1895-ben megalapított IPAROSKÖR 120 éves folytonosságát és tovább
élését is jelentette városunkban.
Számomra ez a 25. alkalom, hogy a SZIT elnökség nevében beszámoljak
nektek , mivel megtiszteltetek azzal a feladattal, hogy az elmúlt év munkájáról
mint elnök tájékoztassalak benneteket . Örömmel tölt el az a tény, hogy mi
még vagyunk , mint szervezet, sőt még bővülünk is új tagokkal. Úgy
értékelem, hogy a jelszónknak (A CÉH becsületéért MESTERszolgáltatásokkal) még van vonzereje.
Nemcsak vállalkozók vannak köztünk, hanem mester emberek is, akik
büszkék a tanult szakmájukra, és ami ennél is fontosabb talán, hogy a
megrendelők is egyre jobban ragaszkodnak a mesterek által végeztetett
munkákhoz. Ha ez a tendencia fokozódik, talán megérjük, hogy a kézműves
iparos mesterek munkái igazi HUNGARIKUM lesz a jövőben, ahogy erre mi
már régóta igyekszünk felhívni a figyelmet körünkben. Csak remélni tudjuk,
hogy a munkajogi környezet is javulni fog ahhoz, hogy az ifjúság is rátalál
majd a mesterekre, ahol elmélyülhet a szakma elsajátításában.
Fejes Laci tagunk, aki már hosszú ideje a közgyűlésünknek helyet biztosít,
kért, hogy rövid legyek, mert másik rendezvénye is van itt. Róla jut eszembe,
hogy nemcsak a mesterekből van hiány, de az idegenforgalom is szakember
hiánnyal küzködik. A magyarországi és balatoni turizmust és gasztronómiát
híressé tevő szakembergárda anyagi megbecsülés hiányában máshol keresi a
boldogulást, mint más szakmák esetében is.
Sajnos a SZIT tagságon is látható, hogy hiányzik az ifjúság, akik tovább
viszik a mesterségek tradícióit. Itt szeretném felhívni minden tagunk
figyelmét, hogy nézzen körül, és tájékozódjon a közvetlen környezetében,
hogy vannak-e ifjú iparosok, kézművesek, vállalkozók , akiket jó lenne
körünkben látni, hogy frissítsük sorainkat ifjúi lendülettel.
Most pedig a 2015/2016-os évi SZIT elnökségi munkáról röviden szólnék:
A két közgyűlésen hozott határozatokat nem minden esetben tudtuk
végrehajtani. Ez alatt azt értem, hogy az Önkormányzattal egykoron kötött
együttműködési megállapodást nem sikerült újra megerősíteni. Hiába került
sor egy megbeszélésre januárban a polgármesterrel, az együttműködésben nem
tapasztaltunk változást. Továbbá a másik balatonfüredi ipartestülettel sem
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tudtunk még összeülni, mivel az elnökség elnök nélkül nem döntőképes. Pedig
a füredi iparosság csak közösen lenne képes érdekei érvényesítésére a
mindenkori helyi hatalommal együttesen. Pozítívumot is szeretnék említeni, a
Városi Vállalkozásfejlesztési Közalapítványban továbbra is aktívan részt
veszünk, továbbá a most megjelent Iposz jubileumi könyvben is
megjelentünk,mint bemutetásra érdemes szervezet.
A gazdálkodásról röviden:
Belső Sándor fog ma erről konkrét adatokkal szolgálni. Én csak a
következőket említeném meg:
A 2015-ös költségvetési tervben elfogadtunk egy -105.500 Ft-os erdményt,
ehelyett az évet 1.405Ft pozitívummal zártuk.
A költségvetés ma elfogadásra javasolt tervezete a 2016-os évre 17.500Ft
pozitív eredményt tartalmaz.
Még azt kell költségvetési elfogadandó elmondani, hogy a törvényi
változások miatt az alapszabályunk kiegészítéséről döntenünk kell .
1. Kérjük-e a Balatonfüred névhasználathoz a jogot a helyi
önkormányzattól, vagy levesszük a nevünkből a balatonfüredi szót?
(24/1996.( XI.21.) rendelete)
2. A székhely cím használathoz hozzájárulást kell kérni a
tulajdonosoktól.
3. A tisztségviselők megválasztásának időtartamát, igazodva a
polgámesteri mandátum időtartamához, 4 évről 5 évre emeljük-e?
(SZIT-Alapszabály 21.§ módosítása)
4. Az „Év Vállalkozója, Vállalkozása“ kitüntetések (9/2012.(III.5.) önk.
rendelete) újra felélesztése.
Döntsetek majd a mai közgyűlésen. Továbbá javaslom, hogy a mai
közgyűlésen készítsük elő az új, megválasztandó tisztségviselők jelölését,
hogy a következő közgyűlésen az új SZIT tisztségviselőket meg tudjuk
választani.
A tegnapi (26-i) Budapesten megtartott IPOSZ tisztújító közgyűlésről ma még
csak szóban tudok tájékoztatást adni. Sajnos, a megyei ipartestületi szövetség
elleni ügyészségi eljárás állásáról sem rendelkezünk információval.
Még egyszer köszönöm minden részvevőnek az érdeklődését, és kérem a
hozzászólásokat, valamint a beszámoló elfogadásást.

Isten áldja a tisztes ipart !

„ A céh becsületéért – mesterszolgáltatásokkal „
Balatonfüred, 2016. május 27.
Mahler Wolfgang Otto
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