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Hely:    8230 Balatonfüred, Csók u. 10. Fejes Pince 
Idő :     1999.február 12.  18.oo 

Jelenlevő : jelenléti ív szerint 
 

 

Jegyzőkönyv 
 
Elnök: 
“Megnyitom a mai SZIT tisztújító közgyűlésünket és 
megállapítom, hogy a regisztrált tagságunk, a zord időjárás 
miatt, igen kis létszámban van jelen, így a közgyűlés nem 
határozat képes, és az alapszabály 18. §-sá szerint berekesztem, 

és 18.30-kor változatlan napirendi pontokkal és hellyel újra 
összehívom. 
 
Kérem a jelenlevő tagjainkat, hogy jegyzőkönyv vezetőnek 
Horváth Istvánt szavazza meg, és javasoljanak 2 tagot 
hitelesítőnek. Mahler Wolfgangot és Molnár Lászlót egyhangúlag 
elfogadja és megbízza a  tagság. 
 
A felfüggesztési idő alatt kérem a tagdíjhátralékkal rendelkező 

tagokat, illetve akik a 1999 évi tagdíjat nem fizették be, most 
rendezzék. 
 
Levezető elnöknek megkérem Horváth Istvánt.” 
 
18.30: 
Szavazatszámláló adhoc bizottságban a tagság jelöl,   Fejes 
Lászlót és Milos Mihályt. 
A jelenléti ív szerint a tisztújító közgyűlésen 12 tag megjelent, 
itt az újra megnyitott közgyűlés határozat hozatalra képes. 

1. napirendi pontok megszavazása:  egyhangúlag elfogadva 
2. Elnökségi beszámoló megszavazása: egyhangúlag elfogadva 
3. Az IPOSZ vagyonkezelő kuratóriumi tagnak  Geiszler Imrét 
delegálta a  Balatonfüredi és Vidéke Ipartestület , póttag: 
Wittenberger Wolfgang SZIT-tagunk  : egyhangúlag 
megszavazva 
4.Számvizgáló bizottság jelentését:11 fő elfogadta, 1 fő 
tartózkodott. 
5.1999-évi SZIT költségvetés ismertetése, megvitatása után 

egyhangúlag megszavazták a tagok. 
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6. A tagság egyhangúlag elfogadta a többször módosított, és  
átszerkezett alapszabályt, amelyet az új választott 
tisztségviselők nevével együtt a bírósághoz elküldi.   

7.Szavazatszámláló adhoc bizottság felállítása, 2 jelölt tagot a 
tagság megszavazta: Milos Mihály , Fejes László 
 
 Elnökség lemondása 
 
-   Új elnök és 4 alelnök titkos megszavazása 
- Számvizsgáló és Etikai Bizottsági tagok titkos megszavazása / 
3 fő ,1 póttag 
  - Eredmény kihirdetése az szavazatszámláló adhoc bizottság 

által, akinek ténykedése ezzel véget ér. 
 
      Elnök:    Mahler Wolfgang       12 szavazat 
 
      Alelnök:  Horváth István           8 szavazat 
                    Szabó Sándor             8 szavazat 
                    Csontos Miklós            8 szavazat 
                    Bergmann Ernő          7 szavazat 
 

                    Lovasi Beatrix            5 szavazat 
                    Csizmázia Szilveszter  vissza mondta a 
jelölést   elfogadása (telefonon) 
    
 Számvizsgáló Bizottság: 
                     Belső Sándor            7 szavazat 
                     Szabó Zoltán             6 szavazat * 
                Wittenberger Wolfgang  6 szavazat 
                     Balogh Béla              6 szavazat 
 

                     Molnár László            0 szavazat 
Etikai Bizottság: 
                      Nagy Tibor              9 szavazat 
                      Jánosa Sándor         9 szavazat 
                      Kloss Alfred             7 szavazat 
                      Kovács Gábor          4 szavazat 
 
                      Erdei László             0 szavazat 
 

Az Elnök kösszeni az újra megtisztelő megbízását és az  
Elnökség rövid programja  megismeri a tagságnak. Tájékoztatás 
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tárt az 1998 évi illetve 1999 évi TB és adóváltózásokról és a 
hétfői beküldeni adóbeválás határidőről figyelemre. 
 

8. Wittenberger Wolfgang javasol , hogy a Balatonfüreden és a 
körzetében élő németek, illetve külföldiek megkeresése és 
tájékoztatásásak a lehetőséikéről, egyet értet a tagság 
egyhangúlag. 
 
Az elnök  kéri a tagságot ,hogy aktívan vegyenek részt a SZIT 
érdekvédelmi munkában és  segítsék  az elnökség munkáját is.  
Emlékezteti a tagságot, hogy vasárnap Valentin nap lesz, és 
bezárja a tisztújító Közgyűlést.   

 
 
Balatonfüred, 1999. Február 12. 
 
 
 
                                                
                                                          
Horváth  István 

                                                          
jegyzőkönyv vezető 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
         Molnár László                            Mahler 
Wolfgang 
                tag                                                    
elnök 

  
           


