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Hely:

8230 Balatonfüred, Csók u,24/A, Fejes Pince kérthelyisége
idő : 2018, május 17. péntek, 18.3o
Jelenlevők: jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
a mai SZIT

Közgyűlésünket, és külön
megköszönöm, hogy a mai Közgyűlésen a jelenlétíív szerint, több mint 50
o/o-d d rendes tagságnak megjelent, í9y a Közgyűlésünk határozathozatal
képes. kérem a tagok hozzájárulását ahhozn hogy a mai közgyűlésen kép
és hangfelvétel készülhessen/ amely alapján a mai közgyűlésről
összefoglaló jegyzőkönyvet majd elkészíthessern.Az elkészítésután

Elnök: 18.30 Óra: megnyitom

mindenkinek eljuttatom, és feltesszük a SZIT weboldalra, Egyben
szeretném Kárpáti Zoltán segítségétkiemelni, aki az év elején elkészítette
a SZIT weboldalunkat, amelyen mindenkinek a múltunkból minden
információ elérhetővé vált. Szeretném tájékoztatni a tagságot arról is,
hoEy 2018. május 25-től Magyarországon is érvénybelépett az EU adatvédelmi rendelete, a GDPR, amely mindenkire nézve új feladatot jelent,
amelyről a magyar törvények is rendelkezni fognak. Nekünk, mint SZIT
szervezetnek

ez azt jelenti, hogy

minden tagtól újból kell írásban a
hozzájárulást kérni az adataik kezeléséhez, rnegjelenítéséhez.A honlapok
elkészítésénél
már a hozzájárulást emailben mindenkínktől bekértem és ti
ezt meg is adtátok. Kérdésrnarad a több éves tagdíjelmaradással
rendelkező (volt) tagjaink elérhetősége, A SZIT új Alapszabálya nem
engedi a sima tagság törlést. hanem meg kell adni a tagdíjat nern
fizetőknek a lehetőséget a tagság megszüntetéséről való írásos
nyilatkozatra, Csak e7 után tudjuk az érintettek adataít és belépesi
dokumentumát visszaküldeni, ill. megsemmisíteni. Az is lehet, hogy adatvédelmi tisztségviselő személyt (DPO} kell majd alkalmazni. Későbbiekben

fogjuk tájékoztatni a tagságot.
Megállapítom, hogy a regisztrált tagságunkból 13 tagunk (50o/o+1 tag,
59,09 o/o) van jelen 18:30-kor, így a Közgyűlés határozatképes. Kérem a
tagság hozzájárulását ahhoz, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséheza mai
Közgyűlésről hangfelvétel és képfelvételekkészülhessenek. (Folder c 05,
oLYM PUS).

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőire
Fejes László és Dőri Tibor
szavazatok:

:

l.i20l8,N.17 .l KCv.sz. határozat:

A

közgyiilés lrozzájárul aKözgviilés hang-ésképfelvétetéhez. és Fe.i

es Lászlótés D ő ri

.ieg,v-zőkönl,v-hitelesitónek eglhangúlag elfogadta.
A hangt-elvétel alapján a közgvűlésen elhangpottak lényegétösszefoglaló jegyzőkönyvet

elnök készítiei.
Elkészítéshatárideje: 2018. június 15.

Tibort

Mahler Wolfgang otto

A tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja.

]avaslatot teszek a kiküldött napirendi pontok módosítására olyan
formában, hogy a 4. napirendi pontot tesszük az !.pont elé, azaz az új
tagfelvétellel kezdjük a mai Közgyűlésünket.
szavazatok:

2.12018.1Y .17 .l

KCv.sz. határozat:

18.3o órakor, a mellékelt jelenléti ív szerint" a Közgyűiés határazatbozatal-képes. a közgyűiésen 13 rendes tag.
59.09 %-os megielenésével. A Közgyűlés elíbgadja egyhangúlag a napirendi pontokat ezze! a sorrendi
rnódos ítással : 4 - 1,2 -3 - 5 -6 nap iren di pontok tárarvalás i sorendj ével.

A

Közgyűlés

a

kiküldött napirendí pontok sorrendjének módosítását

egyhangúlag elfogadta.

Mahler Wolfgang Otto elnök tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy ebben
az évben is nem levélben, hanem e-mailben küldte ki a rneghívókat, a
SZIT Közgyűlési meghívásokban szerepelő napirendi pontokka|, amely

szerint szeretné az elfogadott módosítások szerint levezetni a mai
Kőz1yűlést. A SZIT 2017. évi zárszámadását és a 2018. évi költségvetési
tervét is kiküldtem, amelyet mindenki otthon már át tudott

tanulmányozni. Minden tagunknál telefonon érdeklődtem, hogy az 1 héttel
korábban e-mailben küldött anyagot megkapta-e, és a mai KözEyűlésen
részt tud-e venni. Néhány tagunk előre jelezte, hogy a mai Közgyűlésre
késve fognak érkezni. két kft-tag ügyvezető jelzett, hogy nem tudnak
részt venni, mivel dolgoznak Balatonfüreden kívül, és tr_ tagunk külfóldön
tartózkodik. Sajnos Kovács Gábor megbetegedett, üdvözletét küldi a
Közgyűlésnek, én meg gyors felépülést kívántam neki. Csorba Kata, a
Füred Stúdió Televízió Kft. ügyvezetője sajnálattal tájékoztatott engem
arról, hogy szabad operator hiány miatt, a mai Közgyűlésről képfelvételt
nem tud biztosítani, de Ígéretettett, hogy azt pótol3a majd egy jövőbeli
stúdió beszélgetéssel. Továbbá sajnálom, hoEy a Batatonfüred és Vidéke
Ipartestülettől meghívott képviselők, Pungor György és Boór József még
nem érkeztek rneg,
ÁttérUnk a első napirendi ponthoz:

Az Alapszabály 9, §.-a lehetővé teszi a Közgyűlésnek, hogy évente egy
tiszteletbeli SZIT tagot válasszon. Az elnökség 2018-ban Kárpáti Zoltánt
javasolja, aki a SZIT weboldalt elkészítette,és a további frissítéseket is
vállalta.
Kérem a KözgyűIést, hogy szavazzan:

3./201 8.fv*. l 7.1

KCy.sa határozat:

A SZIT Közg;,űlés azalapszabáIyunk9,
honlap elkészítőjét.

§ alapján tisaeletbelitagiának

A tagfelvétellel kapcsolatos teendőkkel megbízva az einök.
Flataridó: azclnnal

nyilvánítjaKá r p

áti

Zo.ltán. a SZ1T

A

KÖzgYŰlés egyhangúlag nagy tapssal megszavazta
tagfelvételt.

a

A

pártoló tagok

elnÖk felteszi

a

KözgyŰlésnek szavazásra

a következő

tiszteletbeli

rendes tagként való felvételének megszav azását, ugyánis

a

szIT

AlaPszabálY 13,§ /2/ szerint a pártoló tagtiént az 201B. év-ben az elnökség
által felvetteket, most rendes tagnak tenót nyilvánítani.
Csarmasz RÓbert, autóméntŐ, /akit most is mentésre hívtak, de azt ígéri,
hogy még részt tud venni késve a maí Közgyűlésen,
Ifi. Csomai István, tetőfedő mester, a Csómai-Ép Kft. ügyvezetője, aki a
mai napon Budapesten dolgozik.
csorba katalin, a Füred stúdió Televízión kft. ügyvezetője, és
Gajlo9 , Attila. a Tendervill Pro Kft. ügyvezetője, aki pályázatok
el készítésével
fog la lkozi k.

kérem a jelenlevőket, hogy röviden mutatkozzanak be:
Csorba Kata rÖviden a Füred TV munkájáról tájékoztatja a Közgyűlést és
Gajdos Attila felajánlja a Közgyűlés úqjainak, hogy keressé-É**g á
Polgármesteri hivatal alsó folyosón tevő irodájába"n, nogy ott tudjon

tájékoztatást

adni az elérhető támogatások

elérhetőségéről.

'leheíőségéről 'é;

Az elnök megköszöni a beszámolókat, és megkérdezi, hogy egyenként,
-uátasr,
VagY egYÜtt szavazzon -e a közgyűlés a tagfetvétetetről. A
a 4 új tagról.

4./2018. lY .l7

.

együtt

í KGy.sz. határ ozat:

A SZIT KÖzgYŰlése, akiket aZ Elnókség azalapszabály 13,§
most rendes tagként felvesz egyhangúlag.

l2l

szerintpártoló tagként az2CI1l.évben felvett,

Csarnrasz Róbert, E.\i.

ifi. Csomai István. CSOnaaI-ÉP Kft, üg_wezető
Csorba Katalin. Füred Stúdió Televízión Kft ügyvezető és
Gajdos Attila, TENDERVILL PRO Kft. Ugy.le."zető

A tagtelvétellei kapcsolatos teendőkkel megbízva az elnök.
Határidő: azgn

a1

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a 4 új tagfelvételt.

2. Az elnÖk kéri az alelnököt, Beneda Lászlót, hogy az elnök által 2017201B. évről elkészített beszámolót olvassa fel a tagoknak.
Beneda Lászlő alelnök felolvassa a leírt 201B. évi elnöki beszámolót
(meílékelve).

Az elnök

megköszöni

a

felolvasást,

hazzászólások után szav azzanak.

és kéri a tagokat, hogy

a

Mivel kiegészítésés hozzászőlás nern érkezett, az elnök a szavazást kérte.
5./2a18.N,l7./ KGy.sz. határozatl

A Közglúlés az elnök M a h l e r Wolfgang Otto írásban előterjesztett elnöki beszámolóját.
amei.vet B e n e d a László alelnök ielolvasott- és alejárthatárideiű határozatokraadott

jelentést

Egyhangúlag elfogadták.

A eredeti 2. napirendi pontot a számvizsgáló és etikai bizottság jelentését
és a határozatát, Belső Sándor számvizsgálő és etikai bizottsági elnök
előadja, a bizottság 201B. január 30-án hozott határozatát ( mellékelve),
Belső Sándor felolvassa a SZIT 2a77. évi zárszámadását, amelyet a
2018. évi kö|tségvetési tervvel együtt e-mailben minden tag a meghívóval
együtt megkapott, Igy a SZIT gazdálkodása és pénzügyi helyzete ismert,
Az elnök hozzátette: A 2017. évben tervezett költségvetési tervben
beállított, de a 2016. évl zárszámadás 74.92a,- eredménnyel szemben a
28L7. évi zárszámadás 1.21L,- Ft eredményt mutat (realizált 92,673,bevétel 91.462,- kiadás). Ahogy már a tavalyi Közgyűlésen mondtam,

Szabó Sándor alelnök elhalálozása miatt több, 2016-ban hozott
határozatot nem tudtam végrehajtani, igy a tervezett kiadások

kimaradtak, és így hoztuk a pozitív 74.92a,- Ft.-os, 2aI6, évi eredményt.
Ez most az jelenti, hogy a régi határozatunkat, hogy legyen a SZIT-nek

saját weboldala, most tudtuk megvalósítani, Szerződést kötöttünk a
DiMa.hu Kft-vel, és Kárpátí Zoltán az elnök adatszolgáltatásával, az
engedélyek bekéréseután itagok, Önkormá nyzat, partnerek stb.)
elkészítettea honlapunkat, ami 201B. március 15-től élesben működik a
következő elérhetőségen,&1w]s.ffil*e€!*l§r:t€É.tL*, és az új e-mail
címünk: $f_*_&§xtt-ry3ili*ni:i,reü_*§. A mai statisztika szerint, az oldalon

már 277 látogató volt, és az oldalrnegtekintés 1026,
Minden év május 31-ig: a SZIT a közgyűlésen határozatban elfogadott
zárszámadást és az általam elkészítettmérleget az Országos Bírósági
Hívatalnak (OBH) letétbe el kell küldeni, most rnár elektronikus formában.

Az elnök felkéri a tagságot a 20L7, évi zárszámadás elfogadására:
6./2a1

8.N.11.1 KGy.sz. haiározat:

A §ámvizsgáló és Etikai Bizottság munkájáról a Bizottság elnöke, B e l s ő Sándor számolt be"
A Közgyúiés megvitaüis után a mellékett 2017. evi SZIT zárszámadást eg;,hangúan eltbgadta a Számvizsgáló
Etikai Bizottság ajánlásával.
A Közgyülés felkéri az elnököt.
Országos Bírósági Hivatalnak,
Határidő: 201 8. máius

3 t

és

hogy a 2017. evi SZIT mérleget és az elfogadott zárszámadást küldje el az

.

egyhangúan elfogadva (mellékelve)

'§§ffí
Áttérünk a 2. napi rendi pont második nészére:

A

a 201B. évi költségvetési tervet

Bizottsági elnök

szav azásra : (mellékelve)

A

7

terjeszti

ffil

a SZIT 2018, évi költségvetési tervében szerepelő összes
bevételeit 644.02a,- Ft-ban állapítja ffi€9, 210.000,-Ft műkődési
kiadásokat, 411.995,- Ft tartaiékokat és 22.a25,- Ft. segélyalapot. A
KözEyűlés

2018. évi tervezett eredmény 5.200,- Ft. (mellékelve), Egyben

a

tájékoztatást a 2018.május 77-ig megvalósult 39.3Z9,- Ft-os 201B,évi
eredményt a közgyűlés tudomásul veszi . 6L24.519,- bevétel mellet,
85-190Ft kiadassál)

Kérenn szavazzatak.
7.12B18./V.

1

7.1

KGy.sz. határozat:

A elnökség által elkészített.a Számvizsgálő és Etikai Bizottság által is megtárg-ait és ajánlott, mellékelt 20l8.
évi SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésrekerült kötelezettség vállalások}ial együtt
egyhangúan elfogadta, A tájékoztatást a 20l8. május 17.-ig rrregvalósult 39.329,- Ft-os 2018. évi eredményt a
közg1.,iilés tudomásul veszi. (134.519.- bevétel mellet- 8-§.l90.- Ft kiadassái)
1, a

2.

a

20l8 él,j IPOSZ- tagdíjat rendezzük
l 0.,'2 0

Felelős :
Határidő

:

1

4.,:V.

3

0.i KG_v. sz-

baár azat végrehaj tasa

az elnök
2018 december3l-ig

Elfogadja? Ellene? Tartózkodik? Egyhangúan elfogadva.

Arról a tényről, hogy a Számvizsgáló és Etikai Bizottságnak 2ü17/2a7B.
években nem kellett etikai ügyekben összegyűlní, az elnök örömmel
tájékoztatja a Közgyűlést. Egy tag bejelentette, hogy megszüntette a SZIT
tagságát. A Szabó Tamás ügyvezető {Pelso Automobil Kft.) szóbeli kilépési
bejelentését a Bizottság tudomásul vette/ és erről tájékoztatja ma a
KözEyűlést is, A GDPR rendelet szerint döntsön ma a Közgyűlés a több évi
ta9dúhátralékkal rendelkező ta9jainak a megkereséséről, kizárás

indításáról, vagy

a bent maradás

kintlévőségeknek a rendezésével.
Elnök felolvassa a határozatot:
8./20l 8./Y.1 7./

lehetőség éről,

felajánlva

a

KGy.sz határozat:

A Közgluiés a

Számvizsgáió és Etikai Bizottság jelentését, hogy 2017-2a18. években nem keilett etikai

ügyekben összegyúlni. örömmel

elfogadta,

A PELSO Automobil Kft. úgyvezetőjének. S z a b ó Tamás szóbeli kilépesi nyilalkozaát eliogadja,

és törli a

Kft. SZIT tagságából.

Az EU GDPR rendeietét tretaríl-a fogjuk levélben felszóiítani a több évi tagdíjtartoással rendelkező tagokat,
akik mint tagok még szerepelnek a nyiivántartásunkban, hogy nyilatkozzanak írásban a tagságukról" igy is
biztosítva azalapszabálwnk 13. § i l1alpontját. A határidő eltclte után a nyilvántartásból való törlés után. a tagok
belépési nyilatkozatát a címiikre visszakiildjük. A költségeket a 2019. évi költségvetési tervben beátlítjuk"

A 7.,€0l6.iV.27.iKGt,,sz.

Felelős :
Határidó

:

határozat lratáridejének módosítását a tagság egyhangúan elfogadta.

az elnök és a Szfunvizsgáló és Etikai Bizottság
20l8 december 31-ig

58l,

szavazatok:
Elfogadva, Ellen? Tartózkodás? Egyhangúlag elfogadva

Most már az örömteli napirendi ponthoz érkeztünk el. Az elnökség a régi
SZIT hagyományra hivatkozva, azt a elnökségi döntést hozta, hogy az a
tagunk, aki a két Közgyűlésünk közt kerek születésnapos, felköszöntjük,
és az alkalomra egy kis ajándékot (max. 1.000,- Ft-ig). átadunk a részére
ma: Bergmann Ernőnek a 7!-hez, Kovács Gábornak a 7t-hez (mind
kettőt az elnök a Közgyűlés után köszönti ), Beneda Lászlónak a 60hoz(taps) és Dőri Tibornak a 50 éves szülőnap jához. (taps)
Bergmann Ernő aranykoszorús mestercukrásznak és Erdei |_ászló
aranykoszorús villanyszerelő mesternek átadluk ma a SZIT 25 éves iparos
helytállásért járő oklevelet és az IPOSZ-Ió| adományozott 25 éves
munkáért járó ezüstgyűrűt oklevéllel. (hosszú taps)
Az év balatonfüredi vállalkozása kitüntetésre kérem a Közgyűlést, hogy

nevezzen

meg

arra

érdemeseket, akiket

felterjesztünk

az
önkormányzatnak,
A közgyűlés a felterjesztéssel egyetért, de nevek most itt nem hangoznak
el.

9,120lE.lY.li

./

KGv.sz. batározatz

Az elnök a mai Közgvűlésen rnegemlékezett az 5 jubiláló SZIT tagról i B e r g m a n n Ernő i71 ). K o v á c s
Cábor(71). ne lsó Sándor(70.). Ben ed a Lászlő (60.)ésDő ri Tibor{50.) jazelnökségdöntése
értelmében. továbbá aSZIT 25 évértjáró SZIT oklevelétB e rg ma n n Ernő aranykoszorúsmestercukrásznak
és E r d e i Lászlónak. aranykoszorús villanyszereiő mesternek azIPaSZ 25 évért.iáró oklevelét és az ahhoz
járó ezüst glrinit adia át.

A Közgyűlés

határozotf. hogy a 9l2012.1'1lt.05.i önk. rendelete alapján. 2018. évre _iavaslatot teg}..en az elnökség
az ÉvVállalkozója, Vállalkozása Díjra.

Határidő: 1" mai nap
2. 40 nappal a kitüntetési időpont előtt

A Közgyűlés nagy tapssal elfoEadta egyhangúan a határozatot.

Az elnök az utolsó napirendi pontra tér, és röviden összefoglalja

a

következő időszak munkatervét (mellékelve), amelynek felolvasása után
azt szavazásra bocsátja, amelyet a közgyűlés egyhangúan elfogad:
l0./201 8./V. l 7./ KGy.sz. határozat:

A

Közgy,Űlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett és határozatban öltött 2018,/10i9 -es SZIT
munkatervet" és jó mun]rát kíván nekik a tárg_valásokhoz és a 12..:2016.V.2?.iKG]-. sz, határozat végrehajtásához.

Felkéri a tagokat, akik rnég nem rendezték a 2018. évi tagdíjukat, most
szíveskedjenek megten ni.

Az elnök kéri a tagságot, hogy aktívan vegyenek részt a SZIT
érdekvédelmi munkájában, invitáljanak új tagokat.
Itt említve meg a SZIT szlogenjét megint. amit minden tagnak
megszívlelendőnek aján

l

:

A cÉHBEcsüLErÉÉnrMEsTER-sZoLGÁLTATÁSoKKAL

Bejelenti, hogy a Közgyűlést 19:45 órakor bezárja.

Balatonfüred, 2018 május 17.

Hitelesítők:

z §zIT
,58I
Dőri Tibor
'l.;;q,rtag

R"Ji§

Woifgang Otto
elnök

László
tag

;

