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Hely:    8230 Balatonfüred, Csók u. 24/A. Fejes Pince 
Idő :     2014. május 30.  18.oo 

Jelenlevő : jelenléti ív szerint  

 
 

Jegyzőkönyv 
 
Elnök: 
“Megnyitom a mai SZIT közgyűlésünket és megállapítom, hogy 
a regisztrált tagságunk igen kis létszámban van jelen, így a 
közgyűlés nem határozatképes, amit az alapszabály 18. §-a 

szerint berekesztek, és 18.30-kor változatlan napirendi 
pontokkal és hellyel újra összehívom. Kérem a tagság 
hozzájárulását ahhoz, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez a mai 
Közgyűlésről hangfelvétel készülhessen.  
 
Kérem a jelenlevő tagjainkat, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Molnár Lászlót es Fejes Lászlót szavazza meg. A hangfelvétel 
alapján a közgyűlésen elhangzottak lényeget összefoglaló 
jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto elnök készíti el.  

Elkészítés határideje: 2014. június 10.  
Egyhangúlag elfogadja és megbízza a  tagság. 
 
 

 

2./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A közgyűlés, hozza járul a Közgyűlés hangfelvételhez es F e j e s   Lászlót és  M o l n á r  Lászlót  jegyzőkönyv-

hitelesítőnek egyhangúlag elfogadta. 

A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényeget összefoglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto 

elnök készíti el. 

Elkészítés határideje: 2014. június 10. 

 

 
 
18.30: 
Mahler Wolfgang Otto elnök újra megnyitja a mai közgyűlést, és 
tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy a 12 levélben és a 18 e-
mail kiküldött, SZIT közgyűlési meghívásokban szerepelő 
napirendi pontok szerint levezeti a mai Közgyűlést.  Az e-mail 
címmel rendelkező többségi tagok egyben a meghívó mellet a 
mai munkaanyagot is megkapták. 
A Jelenléti íven az alapszabály 12. §.-a  alapján  szerepel még 
minden tag, aki nem jelzett vissza írásban a SZIT tagsága 
megszüntetéséről, és a közgyűlés még nem zárta ki őket, ez 
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alapján 18 taggal számoltam, amelyből 9 Tag mar rendezett a 

2014 évi tagdíjat. 
  
A jelenléti ív szerint a közgyűlésen 6 tag megjelent, illetve 
képviselteti magát , így az újra megnyitott közgyűlés a SZIT 
Alapszabály 18.§-a és a választási szabályzata és közgyűlési 
ügyrendje  I. pont 6. bekezdése szerint határozat hozatalra 
képes. 
 
1. napirendi pontok megszavazása:  egyhangúlag elfogadva 
 

1./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A közgyűlés határozathozatal képtelensége miatt az elnök az alapszabály 18. §-ára  hivatkozva  felfüggeszti a 

közgyűlést, és változatlan napirendi pontokkal 18:30-kor újra összehívja. 

Az újrakezdési időpontig a mellékelt jelenléti ív szerint, határozathozatal képessé vált  közgyűlés  ( 33,3 %-os) a 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.   

 

 
2. Elnöki beszámoló megszavazása: egyhangúlag elfogadva 
 

 

3./2014./V.30./ 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 egyhangúlag elfogadta. 

 

 
3. A Számvizsgáló bizottság jelentését és a határozatokat, 
amelyeket az Elnök, Belső Sándor számvizsgáló bizottság elnök 
helyett, előad, a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 
4./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Számvizsgáló Bizottság munkájáról az elnök  számolt be. 

A közgyűlés megvitatás után a mellékelt 2013. évi SZIT  zárszámadást egyhangúan elfogadta a Számvizsgáló 

Bizottság ajánlásával. 

 

 
4. A 2013-évi SZIT költségvetés tervezetek tejesítéséről az elnök 
tájékoztatja a tagságot, amelyről a SZIT zárszámadások és az 
arról minden évben elkészült A számviteli törvény szerinti 
egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója is 
tanúskodik, és amelyet az új civil törvény szerint 2012-től a 

bíróságra is elküldünk. 
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A 2013 évben terveztünk 356.252,- Ft, a 2013 zárszámadást 

kimutat 346.383,-Ft, amely 9.869,- Ft a tervezetthez kimaradás 
mutat, amellett, hogy 20.131,- Ft. nőt a SZIT töke a 2012 év 
hoz! A hiány a tervhez a tagok tagdíjfizetés hiányjabol keletkezet 
(csak 11 tag rendezte 2013 a tagdíjat), itt most a tag revision 
kell végrehajtani, es emelet a tagság növelesel kell dolgozni, 
hogy a 2014 évi költségvetés tervünk tudjunk  tejesit enni.  
 
A közgyűlés a SZIT 2014. évi költségvetési tervében szerepelő 
összes bevételeit 550.883,- Ft-ban állapítja meg, megvitatása 
után egyhangúlag megszavazták a tagok. 

 

 
5./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A elnökség által elkészített, a Számvizsgáló Bizottság által  is megtárgyalt és ajánlott, mellékelt 2014. évi  SZIT 

költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésre került kötelezettség vállalásokkal  együtt   egyhangúan 

elfogadta. 

      1.  2014 egy példány MV- Kisipari Újságot megrendelünk.  

      2.  A 2014 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük 

      3.  tagrevízió 

 

 Felelős    :      az elnök 

 Határidő :       1. és 2.  április 30-ig 

                        3.  2014   július  31-ig 

 

 
6. A közgyűlés az elnökség által is támogatott javaslatot 
elfogadja, és egyhangúlag  úgy dönt, hogy nem szünteti meg a 
Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT-et, de indítja a 
tagrevíziót.  
 

 

6./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A közgyűlés tudomásul veszi az elnök tájékoztatását a tagok tagdíjfizetési kötelezettség- vállalásáról. A Közgyűlés 

felhatalmazza  az  elnököt,  az alapszabály 12. §-a szerint, hogy a megadott határidőt figyelembe véve, a kizárást 

indítsa meg a tagdíj hátralékkal rendelkező  tagjaink ellen: 

 

Felkéri  az elnökséget, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztrációt végezze el. 

 A  tagdíj kintlévőség támogatási bevételként szerepel, terveztük  a 2014. évi  költségvetésben.  

 

Határidő: 2014. julius.31. 

 

 

7. Az Elnök az  Elnökség 2014. évi rövid programjával  
megismerteti a tagságot, egyben kérve a tagság aktív 

részvételét és segítségét a megvalósításához. Továbbá kéri a 
Közgyűlést a program és a programban  lefektetett határozatok 
megvitatására és elfogadására.  
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatokat.  
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7./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett  2014-as SZIT munkatervet,  és  jó munkát 

kíván nekik. 

 

 

 
8./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza, hogy az elnökség készítsen munkatervet es program a 2015. június 23. 

25 évi SZIT jubileum megünnepeléshez, időzve  IPOSZ es SZIT kitüntetés felterjesztésére es átadása.  

Határidő: 2015 évi Közgyűlés 

Felelős: Elnökség, es számvizsgáló Bizottság 

 

 

9./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza, sajnalatal tudomásul véve, hogy az ERSTE BANKban volt SZIT 

250.000,- Ft Töke lekötése a banki feltétel változása miatt (csak 500.000,-Ft tol lehet csak kamattal lekötni pénzt!) 

nem lehet újra kamatozóan lekötni, hogy más lehetőség neszen után az elnöksége. Továbbá megszüntetünk a SZIT 

ERSTE BANK  VISA- Kartja 2014 Decemberben a banki költség kimelesere miatt, es a kamatbevétel kiesese 

ellentétként.  

 

 

 
10./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza hogy a SZIT ad a varos iparságnak egy zászló!  

Határidő: 2014. június 23. 

Az Előalítási költségek a 9./2014./V.30./KGy. sz. határozat hivatva vállal a közgyűlést. 

 

 
 
11./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan döntőt, hogy az elnökség keressen meg a Balatonfüredi es Vidéki Ipartestület Elnöksége, 

es a varosban működő Vállalkozó egyesületek, továbbá a után az Önkormányzati testület es a Polgármestere, hogy 

felmerünk  ill. felújítunk az együtt működése, figyelembe véve az őszi helyi választása.  

Határidő: őszi helyi választás  

 

 
 
12./2014./V.30./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett  2014-as SZIT munkatervet,  és  jó munkát 

kíván nekik. 
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Az elnök  kéri a tagságot ,hogy aktívan vegyenek részt a SZIT 

érdekvédelmi munkájában, és  segítsék  az elnökség munkáját 
is.  
Emlékezteti a tagságot, a még kint lévő tagdíj rendezésére, és 
bezárja a Közgyűlést 18:45 kor.   
 
 
Balatonfüred, 2014. május 30. 
 
 
 

                                                
Hitelesítők: 
 
 
 
         Molnár László                               Fejes László 
                tag                                                      tag 

  
           


