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BALATONFÜREDI  SZOLGÁLTATÓ  

IPARTESTÜLET  

H-8230 Balatonfüred,Csákányi u.7. Tel/Fax:(0036)87 343-954 Mobil:06 309 373-294 
Az IPOSZ rendes tagja 

 

ELNÖKI  BESZÁMOLÓ 

                                                           2017. 

          

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Vendégeink! 

 

 

Egy évvel ezelőtt találkoztunk itt utoljára, és együtt határoztuk meg a SZIT 

további teendőit, ahol engem , az elnökséget és a bizottsági tagokat 

felhatalmaztatok továbbra is azok végrehajtásában.  Rögtön elkezdtük a NAV, 

a Cégbíróság és a Balatonfüredi Önkormányzat testülete felé fordulni, hogy az 

új törvényi előírásoknak megfeleljünk. Elküldtem a módosított 

alapszabályunkat az IPOSZ ügyvédjének véleményezésre, sajnos nem kaptunk 

választ, így ezt úgy fogtuk fel, hogy mindent rendben talált. A törvény által 

meghatározott időben elküldtem a Cégbíróságra, ahonnan 2017. április 12.-i 

keltezéssel érkezett végzés értelmében irattárba helyezték. A Balatonfüredi 

Önkormányzat Testülete kérelmünkre hozzájárult a 194/2016. (VI.23.) számú 

határozatában a Balatonfüred név használatához. Továbbá kértük a SZIT 

székhely címhez (8230 Balatonfüred, Csákányi u 7.) a ház tulajdonosoknak az 

írásbeli hozzájárulását, amit megkaptunk. Itt szeretném a tagságot megkérni, 

hogy a tulajdonosokat ezáltal terhelő plusz költséget ( a kéményseprés díjának 

ezáltali, a törvényben előírt ,és csak a katasztrófavédelem által teljesíthető 

megrendelését) a SZIT költségére vállalják át.  

 

2016. szeptemberében kaptuk a szomorú hírt, hogy alelnökünk, Szabó Sándor , 

a „hűtő doki”úgy döntött, hogy az égi gépeket fogja  a továbbiakban javítani. 

Megható volt, hogy a városból és a környező településekről is számos 

iparostárs kísérte utolsó útjára a balatonfüredi köztemetőben. 

A SZIT nevében koszorút helyeztem sírjára, és az özvegynek átadtam egy 

példányát annak az IPOSZ jubileumi évkönyvnek, amelyben együtt 

képviseltük még a SZIT elnökségét. 

Ezúton kérem az utólagos hozzájárulástokat az elnökség akkori, a temetéssel 

kapcsolatos döntéséhez . 

 

Ahogy erről egy évvel ezelőtt már döntöttetek, és az adhoc bizottsági felmérés 

is igazolja, hogy az eddigi tisztségviselők vállalják tovább is a munkát, ha ti 

ebben őket megerősítitek a mai napon. A megüresedett alnöki tisztség  

betöltésére javasolja az adhoc bizottság Beneda László tagtársunkat, aki ezt 

vállalná is,valamint póttagságra  Dőri Tibort, aki szintén vállalná.  
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2016/2017. évben 144 bejövő levelet iktattam, nem számolva a sok bejovő e-

mailt. Többségét mint SZIT infót nektek továbbítottam. Sajnos nem mindig 

sikerült, mert a windows 10-re való átállás az e-mailezést megnehezítette. 

Mivel a haláleset sokkolta a vezetőséget, a 2016-os közgyúlés által elfogadott 

munkatervünket nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni. Ennek pozitív 

hozadéka, hogy a korábban megszavazott kiadások (zászló,stb) nem 

teljesültek, így a 2016. évi zárszámadásunk pozitív mérleggel zárult: 74920 Ft-

tal. Erről Belső Sándor, a számvizsgáló bizottság elnöke fog konkrétan 

beszámolni. 

A másik ipartestülettel sem sikerült lefolytatnunk érdemi tárgyalást. mindössze 

egy utcai beszélgetést Boór Józseffel, ahol kiderült, hogy a Balatonfüred és 

Vidéke Ipartestület elnöksége még nem állt föl Jani Károly lemondása után. A 

mai közgyűlésünkre is elküldtem a meghívást részükre. 

A két ipartestületnek a jogszerű tárgyalása után tudjuk csak együtt érdemben a 

közös együttműködési szerződésüneket megújítani az Önkormányzatnál. 

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni a 2016-os elnöki beszámolómat, amely 

a SZIT és a városi iparosság helyzetét vázolja fel. 

Kérem a tagságunkat, hogy erősítse tovább a SZIT-et és ezzel együtt az 

elnökség munkáját is. 

      

  Végezetül szeretnék köszönetet mondani az írt és elektronikus sajtónak, 

amiért a munkánkról korrekt módon tudósítottak az elmúlt években. 

 

Isten áldja a tisztes ipart ! 

„ A céh becsületéért – mesterszolgáltatásokkal „ 
     

Szeretném megköszönni Fejes Lászlónak, hogy lehetőséget adott számunkra 

újból, hogy itt, a Fejes Pincében tartsuk Közgyűlésünket, és az éves 

beszámolót. 

    Ahogy jeleztem, sok mondanivalóm lenne még az elmúlt 1 évből, de 

helyette kérem a tagságot, hogy szóljon hozzá, egészítse ki, vitassa meg a 

beszámolóm, és végül szavazzák meg.   Várom a hozzászólásokat: 

 

 

 

 

Balatonfüred, 2017. május 19. 

 

                                                                                Mahler Wolfgang Otto 

                                                                                             Elnök   


