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Hely:    8230 Balatonfüred, Csók u. 24/A. Fejes Pince kerthelység 
Idő :     2015. május 29. péntek, 19.oo 

Jelenlevők : jelenléti ív szerint  

 
 

Jegyzőkönyv 
 
Elnök: 

“Megnyitom a mai SZIT közgyűlésünket, és megállapítom, hogy a regisztrált 

tagságunk kis létszámban, azaz 4 illetve 6 tagunk van jelen, így a közgyűlés 
nem határozatképes, amit az alapszabály 18. §-a szerint berekesztek, és 

19.30-kor változatlan napirendi pontokkal és hellyel újra összehívom. 
Kérem a tagság hozzájárulását ahhoz, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez 

a mai Közgyűlésről hangfelvétel készülhessen. (Folder B 04 és 05)  
 

 
19.30: 

Mahler Wolfgang Otto elnök újra megnyitja a mai közgyűlést, és 
tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy az e-mailben kiküldött, a SZIT 

közgyűlési meghívásokban szerepelő napirendi pontok szerint levezeti a mai 
Közgyűlést.  A Jelenléti íven az alapszabály 12. §.-a  alapján  szerepel még 

mind a 18 tag, aki nem jelzett vissza írásban a SZIT tagsága 
megszüntetéséről, és a közgyűlés még nem zárta ki őket, ez alapján 

számoltam, amelyből 11 Tag már rendezte a 2015. évi tagdíját.  Továbbá 

4 tagunk előre jelezte, hogy a mai Közgyűlésen nem tud jelen lenni. 
  

A jelenléti ív szerint 19:30 kor a közgyűlésen 9 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. 

 
Kérem a jelenlevő tagjainkat, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Molnár 

Lászlót és Fejes Lászlót szavazza meg. A hangfelvétel alapján a közgyűlésen 
elhangzottak lényegét összefoglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto 

elnök készíti el.  
Elkészítés határideje: 2015. június 10.  

Egyhangúan elfogadja és megbízza a tagság. 

 
 

 

1./2015./V.29./ KGy.sz. határozat: 

 

A közgyűlés, hozzájárul a Közgyűlés hangfelvételéhez és F e j e s   Lászlót és  M o l n á r  Lászlót  jegyzőkönyv-

hitelesítőnek egyhangúlag elfogadta. 

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

elnök készíti el. 

Elkészítés határideje: 2015. június 10. 

 

 
1. napirendi pontok megszavazása: egyhangúan elfogadva 
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2./2015./V.29./ KGy.sz. határozat: 

 

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

közgyűlést, és változatlan napirendi pontokkal 19:30-kor újra összehívja. 

Az újrakezdési időpontig a mellékelt jelenléti ív szerint, határozathozatal képessé vált  közgyűlés  ( 64,,3 %-os) a 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.   

 

 
2. Elnöki beszámoló megszavazása: egyhangúan elfogadva 
 

3./2015./V.29./ 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. 

 

 
3. A Számvizsgáló bizottság jelentését és a határozatokat, amelyeket Belső 
Sándor számvizsgáló bizottsági elnök előad, a tagok és az Elnök rövid 

hozzászólása után, a közgyűlés egyhangúan elfogadja. 

 
4./2015./V.29./ KGy.sz. határozat: 

 

A Számvizsgáló Bizottság munkájáról a Bizottság elnöke Belső Sándor számolt be. 

A közgyűlés megvitatás után a mellékelt 2014. évi SZIT zárszámadást egyhangúan elfogadta a Számvizsgáló 

Bizottság ajánlásával. 

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a 2014. évi SZIT mérleget és az elfogadott zárszámadást küldje el az 

Országos Bírósági Hivatalnak. 

Határidő: 2015. május 31.  

 

 
4. A 2014-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. 
  Molnár László alelnök hívja fel a figyelme arra, hogy azt már csak 

elektronikus után lehet, amely az elnök tudomása szerint csak a KSH 
adatküldést érinti, a mérleget és a zárszámadást levélben kell az Országos 

Bírósági Hivatalnak május 31-ig elküldeni. 
  Döri Tibor tagunk érdeklődik, mivel 500.000,- Ft alatt az Erste Bankban 

már nem lehet a SZIT pénzt kamatoztatni, hogy van-e lehetőség azt a 
kihirdetett Kincstárjegyben tartani? Az Elnök azt nem zárja ki, ha a mai 

napon a Közgyűlés ebben az irányban dönt. 
  A banki költségek csökkentésére  a minimális kamat miatt, végrehajtottam 

a közgyűlés korábbi határozatát, és szeptemberben megszüntettem a SZIT 
Visa-kártya szerződését és nyilatkoztam a 2007.évi CXXXVI. Törvény 

szerint. Az elnök említi itt, hogy döntött 2014-ben a közgyűlés arról, hogy 
csináltassanak a városi Iparosságnak egy zászlót, ehhez keressük még 

mindig az együttműködést a város másik Ipartestületével és a 3 vállalkozó 

egyesülettel, amelyről tudomásunkra jutott, hogy kettő már nem működik, 
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és Steierlein elnök úr egyesületével még nem tudtam kapcsolatot 
teremteni. A Balatonfüred és Vidéke Ipartestület elnökségi tagok 

tájékoztatása szerint, most változások előtt állnak, csak utána tudunk 

tárgyalni arról, hogy együtt vagy egyesülten, összeolvadva tudunk tovább 
a város érdekében lépni. Ettől is függ a Megyei Ipartestületek 

Szövetségének a sorsa, amelynek Jani Károly az elnöke jelenleg.     
 

Felkéri Belső Sándort az elnök, hogy a 2015. évi költségvetési tervet 
terjessze elő: 

A 2014.évi zárszámadás kimutat 351.284,-Ft-ot, amely 4.901,- Ft pozitív 
eredményt mutat. A tagság növelésén kell dolgozni, hogy a 2015. évi 

költségvetési tervünket tudjuk tejesíteni.  
 

A közgyűlés a SZIT 2015. évi költségvetési tervében szerepelő összes 
bevételeit 545.784,- Ft-ban állapítja meg, megvitatása után egyhangúan 

megszavazták a tagok. 

 

 
5./2015./V.29./ KGy.sz. határozat: 

 

A elnökség által elkészített, a Számvizsgáló Bizottság által  is megtárgyalt és ajánlott, mellékelt 2015. évi  SZIT 

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

elfogadta. 

      1.  2015 egy példány MV- Kisipari Újságot megrendelünk.  

      2.  A 2015 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük 

 

 Felelős    :      az elnök 

 Határidő :      2015 május 31-ig 

 

 
Az Elnök az  Elnökség 2015. évi rövid programjával  megismerteti a 
tagságot, egyben kérve a tagság aktív részvételét és segítségét a 

megvalósításához.  Említi részletesen az Elnök, hogy az írásban olvasható 
2014. évi Elnöki beszámolóval egyben a 2015. évi munkatervet is érinti, 

azaz a 2014.évi Közgyűlésen  már jóváhagyott 25 éves SZIT jubileum 

megünneplése, a zászló elkészítése,tradíció alapján. Sajnos az Elnök év 
eleji hosszan tartó betegeskedése miatt az előkészületek elmaradtak, a 

múltban a másik füredi Ipartestülettel és az Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás megújítása még hátra van. Ehhez szoros 

együttműködésre (esetleg egyesülésre) van szüksége a két füredi 
Ipartestületnek. Ez szükséges ahhoz, hogy a jövőben határozottan és 

egységesen tudjunk a városban az iparosok érdekében fellépni, azaz  élni a 
jogilag a civil, illetve ipartestületileg  megadott lehetőségekkel. Említésre 

került továbbá a 2015. január elseje utáni városi Vállalkozásfejlesztő 
Közalapítvány jogi helyzete is. Mi ragaszkodunk hozzá, mivel ezt a SZIT 

már 1992-ben elindította, hogy a helyi Iparosok támogatása kamat 
átvállalással és az eddigi kedvezményes kölcsön pályázati lehetőséggel 

maradjon meg. Ez után az elnök felolvassa az Önkormányzat által hozott 
298/2014.(XII.18.) sz. határozatot, amely az új kuratóriumi tagokat 

felsorolja. Rövid visszatekintést tesz a KIOSK – IPOSZ és a Kézműves és 

Iparkamara tevékenységére, amelyek a mai helyzethez vezettek, és 
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megállapította, hogy vissza kell állítani a mesterek becsületét, mert csak az 
iparosság által biztosítható az ország jövője! A mi városunk nagyon sokat 

fejlődött, de a füredi Iparosok, vállalkozók kikerültek ebből. Elsősorban 

nálunk kell keresni a hibát. Hagytuk, hogy a pártok irányítsák a helyi életet, 
kiszorítva a politikamentes civil szervezeteket, polgárokat. Ma már nem is 

kérdeznek, nem is hívnak meg a döntések előtt. (a tagság zúgolódott)  
   Javaslatokat kér az elnök az ünnepi programhoz és a kitüntetésekre való 

felterjesztéshez. Szabó Sándor tagunk neve a 30 éves jubileumi 
kitüntetésre került említésre. Továbbá kéri az elnök a Közgyűlést a program 

és a programban lefektetett határozatok megvitatására és elfogadására. 
Kéri a hozzájárulást, egy rövid időn belüli rendkívüli Közgyűlés 

összehíváshoz, hogy a fent említett tárgyalási eredményeket a közgyűléssel 
megismertesse és elfogadtassa.  

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatokat.  

 
6./2015./V.29./ KGy.sz. határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett 2015-ös SZIT munkatervet, és jó munkát kíván 

nekik a tárgyalásokhoz. 

 
Az elnök  kéri a tagságot ,hogy aktívan vegyenek részt a SZIT érdekvédelmi 

munkájában, invitáljanak új tagokat.  
Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy továbbra is küldi az e-maillel 

rendelkező tagoknak  és érdeklődőknek a „SZIT-infó”-t, amelyet érdemes 
elolvasni. Érkezett az Adriaholiday utazási irodától egy lehetőség a 

tagoknak, kirándulni, amelyet közzé teszek.  A héten érkezett még egy 
együttműködési megállapodásra felkérés, a tagok jogi es biztosítási 

lehetőségeiről a GPC Consulting Kft- től, amelyet itt átad a tagságnak. 

Tegnap volt a XXXII. IPOSZ Közgyűlés Budapesten. Most sem tudtunk részt 
venni, így új információt még nem tudok nektek adni, mondta az elnök. 

Nagyon fontos, hogy van a Németh László elnök úr vezette IPOSZ, mivel 
még mindig a legnagyobb iparosokat és vállalkozókat képviselő szervezet, 

amely a legtöbb tanulót  képezi ki. Megemlíti, hogy a kamarák az évente 
kötelező „regisztrációs díja” a vállalkozást, és nem a vállalkozót képviseli! 

A vállalkozót csak az ipartestület tudja képviselni. 
 Kéri a tagokat, hogy segítsék az elnökség munkáját, és bezárja a 

Közgyűlést 20:30 kor.   
 

Balatonfüred, 2015. május 29. 
                                                

Hitelesítők: 
   

                   Molnár László                                 Fejes László 

                          tag                                              tag 
  

                                                  Mahler Wolfgang Otto 

                                                              elnök 


