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Tisztelt Közgyűlós, Tisztelt Vendégeink!

Mint minden ér.ben. az alapszabálytrnk 24.§-a szerint az elnök a két közgyűlés között fol1.tatott

tevékenységéról beszámol a közgyulésnek. Eá szeretném most itt röviden megtenni:
2018. május 17-én ültiink itt uto§ára össze a Fejes Pincében. Megtárgyaltuk a 2017. évi
zárszámadást, amelyet postai úton 2019. május 18-án elkúldtem az Országas Bírósági Hivatalnak,
amely a 2018. július 23-árr érkezett levólben értesitett, hog,v azt már csak elektronikai úton elküldve
van módjában elfogadni. Így a PK-341P (2017.év) nyomtatvánvon újból megtettern, amelyet
2018,07.23-án elektronikus küldeményként elfogadta, az OBH és a Civil Szervezetek
Névjeg,lzékében közzétette. (ww-w,.birosag.hu) A Hiteles Elektronikus Postí]ókot a Nemzeti
Infokommunikációs Szoigáltató Zrt.-flé| (NISZ) létrehoáuk, azELEKTRA * OSAP rendszeren át

nyújtofiam be a 2017. évi statisztikai jelentóst a civil és eryéb nonprofit szervezetek
tevékenységéről (N.vilv.sz: 1156)" és 2a19.januar 22-én elküldtem a NAV-nak a SZIT TAONY és

NY nyilatkozatakat.
Sajnos 2018. május 27-én váratlanul meghalt a Szánvizsgaló és Etikai Bizottsági tagunk, az

aranykoszorus rádió és televízió mester, Kovács Gábor. Megkerestem az özv,egyet, és felajánlottam a

SZIT segítségét, de a gy-ászoló család úgy döntött, hogy- szűk családi körben vesz végső búcsút
Gábortól. amit tudomásul vettünk.

A SZIT Alapszabálya értelméberr a Bizottság elnökének felkérésére a meghalt Számvizsgáló és
Etikai Bizottság (SzEB) tagja hel,vébe a SzEB pottag|a lép Döri Tibor személyében.

A múlt évi Közgyűiés hozott 10 határozatot. amelynek a végrehajtasát az Elnökség a SzEB-bel
együtt 5 gyúlésen árgyalta. ill. a végehajtás állásaről tájékozódott. Qa18. július 22." augusrtus 28,.
2019" februrir 26. ápnlis 16. és 26.) Kértük a tiszteletbeli tagunkat,Karpáti Zoltán| hogy frissítse a
SZIT weboldalunkat, amely megtörtént. Nagyon jó a weboldalunk megtekintési gyakorisága a
statisáika szerint. a világhálón való megielentése uán. azaz2a18. március t5-tól több mint 1800-an
nézték meg, az oldal megtekintési szám 4100. Itt kérek minden tagot, hogy tájékoztassák a saját
ismerősi körüket a SZIT w-eboldalról. és arról is. hog1,,itt tudják aváI|alkozásukat hirdetni, mint SZIT
tagok az évi tagdíjért, ill. mint SZIT támogatók. A mai közgyűlést arra kérem, hogy az elnökség által
a 13,§ /2l szeúnt felvett pártoló tagot a 2a19. évben. most rendes tagnak nyilvrinítsa. Ezze| is
erősítsük meg a taglétszámunkat!
A 2018. és 2019. évi IPOSZ tagdíjunkat befizettük, amely értelmében a 1,78 önálló ipartestüietnek a
szövetségét erősítjük, Jelenleg 4 tagunkat kil-éve, mindenki befizette már a 2019. évi tagdrjat, és

gondolom. ez a 4 tag ma fogja ezt megtenni. A 8./2018./V"17,/ KGy. sz. határozat szerint,
megkerestem 16 tagunkat levélben. hog.r- ha továbbra is tagjaink sorába szeretnének tartozni, van
lehetőség tá,lta a több évi tagdíj kintlévőségüket befizetik. de mindenképpen írásos nyilatkozatot
kértem róla. Volt, aki nyilatkozott. voltak. akik nern reagáltak. Kérem ma a közgyűlést, hogy a volt
tagiaink nyilatkozatait vegyék tudomásul, a nem nyilatkozókat pedig határozatban zárjuk ki.
Sajnos a másik Balatonfiiredi ipartestiilettel a többszöri meghívásra se jött |étre az elnökségnek eg_v

közós találkozása, nem tudunk a volt elnök. Jani Károly úr halála után összejönni. A temetésén.
2018. július 25-én az atácsl, temetőben képviseltem a SZIT-et. ott röviden találkoúarn az IPaSZ
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elnökkel, Németh Lászlóval és a Balatonfiired és Yidéke lpartestület elnökségi tagjával, Boór

Józseffel. A mai közgyűlésre is meglrívtam őt,

Meghívtuk a polgááester urat, dr. Bóka lstvánt az elnökségi ülésÜnkre, de sajnos azon a naPon

(Hoiokausa enrléknap) nem tudott résá verrni, helyette az alpolgármester aSSZonY, Hári Lenke jÖtt

el. azonban Zalg. upriri, ?6_án mégis tárgyaltunk személyesen az Önliormánlzati irodában a

polgármester úrral.
A 2018_as évre nem tettiink javaslatot ar_É, Válialkozója, illt Vállalkozása DÍjra. Kérem a tagságot,

hogy a mai gyúlésen tegyen javaslatot a 20|9. évi városi kitüntetésre a 9-17a18./V,17,/KGY, SZ,

határozatunk hataridejét rnegváltoztawa,

A régi, többször mádositott rc.l20r4.N.30./KGy. sz. határozatunk végrehajtásának, azaz hogy

legyen a Balatoníiiredi iparosságnak egy zászlója, ebben az évben szeretnénk érv'énlt szerezni,

Terv-ezett időpont szeptemberben, miuJ a SZIT szüietós napjára, június 23,ra a kivitelezési idó

rövidsége miatt nem látszik megvalósíthatónak"
Felterjesxetrtik 2 tagunkat azI?aSZ Elnöknek, - Beneda Lászlót és DŐri Tibort IPOSZ-díjra és

Befialan Tibort aranl.koszorús mestercímte, amelyet a mai nap9n szeretnék nekik átadni, 20]19,

t-ebruár Z}-ánképviseltem Budapesten a SZIT-et azŰgylezetők országos Ertekezletén. Sajnos, az

IpoSZ XXXVI. Közgyúlésé,, é., .,"* tudok külÍÖldi elfoglaltságom miatt rész venni, Az a

javaslatom, hog,o ul"1rr,iktirrk"t. Molnár Lászlót szavazatí jogga1 felruhiizva kérjÜk fel, hog}'

képviselje a SZ1l,-et. Nagyon fontos napirendi pontokat tárgyal ott az országos KÖzgYŰlés, tÖbbek

köá a Balatonfürecien elaáásra került IPOSZ Manuela Hotel. ill. a belblyő Pénz sorsát,

Több ipartestület. mint a Debreceni lpartestület az eladást nem tartotta idószerűnek, és az IPOSZ

FEB elnök Spindelbauer Attila Úr ké* minket. hogy nyilatkozzunk a Hotel sorsáról. amikor tavalY

nyáron iu rendenék auguszfus 1 1-20-ig a ",nyílt hetek"-et a Manuélában, Itt esett szó a régen az

ipartestiiletektől ,,visszavett,. IG.MATO7Ó rulxpoNJEGY-ek sorsárÓl is, (nekiink a237. számir

volt, 0,04 oÁ részel1993. május 28-án). Itt azt tudtuk csak nyilatkozni: Az a .favaslaÍunk, hogl a

jövőben az Iposz kozgr-űléseíret és oktatásokaí itt kellene t{rrtani Balatonfiireden, azuz hasznosítani

kellene az ingatlant ilyen Jbrmában is,

Nem így történt.
Röviden.2018, érüerr 381 db bejött ler.elet iktattam, aZ0ir9. év mai napjáig 209 db-ot,95%

már e_mailen érkezett. Mi 96 levelet- iii, e-mailt küldtiink ki, és a SzlT-inökat is elektronikusan.

Sajnos a kisiparosság, a kézmúvesség és a családi vállalkozások jövőjéről nag}'on sok jót nem lehet

előre látni. Alrogy már sok éve jelezzük - elfogltak a tisztességes szakmák, nincs" aki tovább vigYe

az if3űság tészéiől, illetve mináenki csak vállalkozó lesz. Dupla veszteség az iParosságnak és az

országnak" hogy megélhetési okokból elhagyjak az o.szágot, aminek köl'etkeztében, számos Példa

van rá_ hogy csalááok mennek tönkre. o,agy uzot az iflú váliaikozók. akik kültilldre viszik

családjukat, már ott születnek gyermekeik , otí adőznak, nem Magvarországot gazdagítják,

A'1 hangsirl,voztuk már régóta, hog_v legalább a szolgáltató szektorban vissza kellene állítani a

mesterek általi szakmunkás képzést. Ennek a gondolatnak a jegyében aSZIT szlogenjével fejezem be

a mondanivalómat:
,, A céh becsületéért - me§terszolgáltatásokkal,,

szeretném megköszönrri Fej es Lászlónak" hog1- lehetóséget

Pincébentartsuk Közg_vűlésünket. és az éves beszámolót,
adott számunkra újból, hogy itt. a Fejes

évról. de hel_vette kérem a tagságot,

és végül szavazzák,meg- Várom a*.1
Ahogy jeleáem" sok mondanivalóm lenne még az elmúlt 1

trogy szOtjonhozzá, egészítse ki, vitassa meg a beszámolóm,

bozzászólásokat:
Istenáldjaatisztesipart! 
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