A SZIT közgyűlés 2016. május 27-én, pénteken, 18:oo órakor a
F e j e s Pince kertheliségében, Csók u. 24/A –ban megtartott
ülésének
határozatai (13)

1./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A közgyűlés hozzájárul a Közgyűlés hangfelvételéhez és B e l s ő Sándort és M o l n á r Lászlót jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadta.
A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényegét összefoglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto
elnök készíti el.
Elkészítés határideje: 2016. június 15.

2./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A közgyűlés határozathozatal képtelensége miatt az elnök az alapszabály 18. §-ára hivatkozva felfüggeszti a
közgyűlést, és változatlan napirendi pontokkal 18:15-kor újra összehívja.
Az újrakezdési időpontig a mellékelt jelenléti ív szerint, határozathozatal képessé vált közgyűlés 81,25 %-os
Tag megjelenésével a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

3./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új tagfelvételi kérelmeket, és SZIT taggá nyilvánította:
PELSO Automobil Kft.
Szabó Tamás ügyvezető
Autóápolás és használt járműkereskedés
MESTERKÉZ 2002 Kft.
Szabó Zoltán ügyvezető
Vasszerkezet gyártó
Tóth Zsuzsanna
ingatlanközvetítő
Tóth Attila
fotográfus ezüstkoszorú mester
Békési Lajos
autószerelő mester
A közgyűlés egy tartózkodás mellet elfogadta az új tagfelvételi kérelmeket, és SZIT taggá nyilvánította:
BARI és KÓK Faipari Kft. Bari Imre ügyvezető

antik bútor javító, asztalos

A tagfelvétellel kapcsolatos teendőkkel megbízva: az elnök
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4./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:

A közgyűlés az elnök M a h l e r Wolfgang Otto írásban előterjesztet elnöki beszámolóját,
és a lejárt határidejű határozatokra adott jelentést egyhangúan elfogadta, az elnök tartózkodása
mellett.

5./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A Számvizsgáló és Etikai Bizottság munkájáról a Bizottság elnöke, Belső Sándor számolt be.
A közgyűlés megvitatás után a mellékelt 2015. évi SZIT zárszámadást egyhangúan elfogadta a Számvizsgáló és
Etikai Bizottság ajánlásával.
A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a 2015. évi SZIT mérleget és az elfogadott zárszámadást küldje el az
Országos Bírósági Hivatalnak.
Határidő: 2016. május 31.

6./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A elnökség által elkészített, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság által is megtárgyalt és ajánlott, mellékelt 2016. évi
SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésre került kötelezettség vállalásokkal együtt egyhangúan
elfogadta.
1. A 2016 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük
Felelős :
Határidő :

az elnök
2016 május 31-ig

7./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A közgyűlés a Számvizsgáló és Etikai Bizottság jelentését, hogy 2015-2016. években nem kellett etikai ügyekben
összegyűlni, örömmel elfogadta.
A közgyűlés tudomásul veszi az elnök tájékoztatását a tagok tagdíjfizetési kötelezettség vállalásáról.
2015. évben mindenki rendezte a tagdíját az aktív tagok közül.
A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, az alapszabály 12. §-a szerint, hogy a megadott határidőt figyelembe véve,
a kizárást indítsa meg a több évi tagdíj hátralékkal rendelkező, még nyilvántartásunkban szereplő tagjaink ellen.
A tagság egyhangúan elfogadta.
Felelős :
Határidő :

az elnök és a Számvizsgáló és Etikai Bizottság
2016 július 31-ig
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8./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A mai napon a Közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kiegészített SZIT alapszabályát, amely egyben
az IPOSZ ügyvédje általi korrigálását, az új civil törvényt és Ptk.-t is figyelembe veszi.
1. Kéri a BALATONFÜRED név használatához a Balatonfüredi Önkormányzati testülettől határozatban
(24/1996. (XI.21.) Önk. rendelete) az engedélyt.
2. kivezeti a „ a mindenkori önkormányzati választásokkal egybefüggően” szövege a 21. §-ból.
3. 21. §. új alpont: A közgyűlés választhat SZIT örökös tiszteletbeli elnököt, aki minden SZIT rendezvényen és
közgyűlésen meghívottként részt vehet.
4. A közgyűlés kéri a SZIT székhely cím (postai cím) használatához a Csákányi utca 7. számú tulajdonosi
hozzájárulást
Felelős: az elnök, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság elnöke
Határidő: bírósági átvezetése 2016. július 31.

9./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A Közgyűlés 2017-re tervezi a SZIT tisztújító közgyűlést.
A választás előkészítésére és levezetésére 2 fő szavazat számláló adhoc bizottságot hoz létre, amelybe a tagok
egyhangúlag F E J E S Lászlót és D Ö R I Tibort delegálják.
Határidő: 2017. évi tisztújító közgyűlés

10./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással a 8./2012./IV.27./KGy. számú határozat választási eredményt 2017.
év végére meghosszabbítja, a SZIT alapszabály 21. §-ának mai módosítására hivatkozva, amit a megválasztott 6
tisztségviselő elfogadott.
Elnök: MAHLER Wolfgang Otto R/TV műszerész mester, MARBORG-INVEST Kft. ügyvezető
Alelnök: SZABÓ Sándor
hűtő-klíma technikus
MOLNÁR László
GORBI-INFO, kőműves és borász
Számvizsgáló és Etikai Bizottság:
Elnök:
BELSŐ Sándor
víz- és szennyvízcsatorna építő
tagok:
JÁNOSA Sándor
aranykoszorús lakatos és kovács mester
KOVÁCS Gábor
aranykoszorús R/TV műszerész mester
IPOSZ küldött. MAHLER Wolfgang Otto
Határidő : bírósági átvezetése 2016. július 31.
Felelős:
az elnök
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11./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett és határozatban öltött 2016-ös SZIT
munkatervet, és egyben gratulál az újra bizalmat kapott SZIT tisztségviselőknek, és jó munkát kíván nekik a
tárgyalásokhoz.

12./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
A Közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az együttműködést az önkormányzattal újra tárgyalja, és adja a
felhatalmazást, hogy az elnök, Mahler Wolfgang Otto az új dokumentumot aláírja. Ahhoz kezdjen további
tárgyalást a Balatonfüred és Vidéke Ipartestülettel és a csatlakozni szándékozó Egyesületekkel. Az egyesülések
aláírása rendkívüli közgyűlésen történjen meg.
Felelős: az elnök
Határidő: 2016. július 31. ill. folyamatos

13./2016./V.27./ KGy.sz. határozat:
Az elnök mai közgyűlésen 3 jubiláló SZIT tagnak átadja a SZIT 35 ill. 25 évért járó oklevelét: Továbbá az elnök
által elkészített, a 25 éves SZIT munkát bemutató képes DVD-t a tagok számára.
A Jánosa Sándornak és Molnár Lászlónak járó IPOSZ ezüst gyűrűket a következő közgyűlésen adjuk át, ahova
meghívjuk a tegnap Budapesten újra megválasztott IPOSZ elnököt, hogy ő tüntesse ki a két tagunkat.
A közgyűlés határozott, hogy a 9/2012./III.05./ önk. rendelete alapján , 2016 évre javaslatot tesz az elnökség az
Év Vállalkozója, Vállalkozása Díjra.
Határidő: 2016.július 31.

Balatonfüred, 2016. május 27.

Molnár László
tag

Belső Sándor
tag

Mahler Wolfgang Otto
elnök
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