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Jegyzőkönyv
Mahler Wolfgang Otto SZIT Elnök üdvözli dr. Bóka Istvánt, Balatonfüred
város polgármesterét, aki a mai közgyűlésen részt vesz. és helyet foglal
az elnökségi asztalnál. Kéri a mai közgyűlésen megjelent tagokat, hogy a
jelenéti ív mellett, a mellékelt, névre szőlő GDPR nyilatkozatot is aláírni
szíveskedjenek. Az elnök 18.36 órakor, a jelenléti ív szerínt, a tagság
több, mint 50 ola-os jelenlétévelmegnyitja a mai SZIT közgyűlést, amely
így határozathozatal képes.

(Telefonhívás érkezik az elnöknek. A mai közgyűlésre szintén meghívott
IPOSZ alelnök, Vörös Béla jelzi, hogy úton van Balatonfüred felé, és késve
fog megjelenni).

a késésért,miközben
Az elnök továbbítja a tagok felé az alelnök eínézését
még mindig érkeznek a tagok a közgyűlésre.

Az elnök kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy 1 perces néma felállással

emlékezzenek meg a múlt évben eltávozott Kovács Gáborról, a SZIT
Számvizsgáló és Etikai Bizottságának tagjáról, aranykoszorús rádió-és TV
rnűszerész mesterről, aki nem sokkal a tavalyi közgyűlés után távozott az
élők sorából. Egyben azt is kéri, hogy gondoljunk minden füredi
mesteremberre, akit elvesztett az elmúlt időszakban a város.
1 perces csend
elnök: megköszöni a megemlékezést

A 5ZIT

Alapszabály értelmében a Számvizsgáló és Etikai Bizottság
(továbbíakban SzéEB) elnökének felkérésérea SzéEB tagja helyébe a
SzéEB póttagja lép Dőri Tibor személyében.

Az elnök tájékoztat, és kéri a tagok hozzájárulását ahhoz, hogy a mai
közgyűlésen kép- és hangfelvétel készülhessen. amely alapján a mai
közgyűtésrő! összefoglaló jegyzőkönyvet lehessen készíteni.A
képfelvételhezfelkéri tagtársát, Tóth Attila aranykoszorús fotográfus
mestert, aki szívesen tesz eleget a felkérésnek.Sajnos a Füred TV stábja
a mai közgyűlésen sem tudott embert biztosítani a felvételhez, így Csorba
Kata főszerkesztő asszony tagtárs fog a munkánkról írní.

Javasolja

az elnök a mai

jegyzőkönyv hitelesítésre a következő

személyeket: Fejes Lászlót és Dőri Tibort.
Az elnök kéri a közgyűlés hozzájárulását, hogy a közgyűlési meghívóban
szereplő napirendi pontok szerint tarthassa meg a mai közgyűlést.

Az elnök megállapítla, hogy a regisztrált tagságukból 74 tag (500/o+3 tag,
60,B7 7o) van ma jelen 18:40-kor, így a közgyűlés határozatképes, Kéri a
tagság hozzájárulását ahhoz, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséheza mai
közgyűlésről hangfelvétel és képfelvételekkészülhessenek.
Szavazásra teszi fel: Egyet értetek a javaslatomra a jegyzőkönyv
hitelesítőiről?

A

közgyűlés egyhangúlag elfogadja Dőri Tibort

hitelesítőknek.

és Fejes

Lászlót

Hazzájáruítok a hang és képfelvételekhez?

A részvevők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
hozzájárulnak.
Továbbá szavazásra bocsátotta, hogy a7 EU GDPR szabályzatra

hivatkozva, a SZIT az IPOSZ Hangfelvétel Szabályzata alapján készítseel
a SZIT hangfelvétel Szabályzatát.

Szavazatok: A Közgyűlés által egyhangúlag megszavazva
1./20 l

9,/V.08./ KGy.sz. határozat:

Aközg"vűIés hozzájárul aközglűléshang-ésképfelveteléhez és Fe

j e s Lászlótés D ő r i

Tibort

jegyzőkönyv-hitelesítónek egyhangúlag elfogadja,
A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényegét összefoglaló jeg"vzőkön.vvet Mahler Wolfgang Otto
elnök készítiel.
Egyben eltbgadja a közgyülés az 1POSZ mintájára elkészitett GDPR szerinti ..SZIT Hangí'elvétel Szabálvzafát,"
Elkészítéshatárideje: 20i9. augusxrrs i5.

A tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja.

Az elnök javaslatot tesz a kiküldött napirendi pontok sorrendi szavazására:
Van kieg észítő, módosító javaslat? -nincsSzavazatok: egyhangúlag elfogadva
2.

l20l9./Y.08./ KGv.sz. határ azat

:

18.35 órakor. a rnellékelt jelenléti iv szerint- a Közgyúlés határozathozatalképes, a közg,iilés 14 rendes taggaló0,87 %-os megieienéssel. A közgytilés elfogadja egyhangúlag a napirendi pontokat a kikü]dött sorrenddel.

A

Közgyű|és

a

kiküldött napirendi pontokat abban

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

a

sorrendben,

3.,2$l 9,/V.08.i KGy.sz. határozat:
1 perces felállással emlékezünk a múlt évben május ?7-én elhun.vt tagunkra. Kovács Gábor, aranykoszorus
szerelő mesterre. a Számvizsgáló és Etikai Bizottság tagiára,

A SZiT

TV

Alapszabálya éneimeben a Számvizsgáló és Etikai Bizottság (továbbiakban SzéEB) elnökének

f,elkérésérea SzéEB tagia hel,,-ébe a SzéEB póttagia lép Dóri Tibor sze*él;-ében,ameiyet a Közg;.dlés tt_ldomásul

l,eszi.

A Közgyűlés tudomásul veszi.

Mahler Wolfgang Otto elnök tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy
,,ebben az évben szerda este tartjuk az évi közgyűlésünket, mivel a
pénteki napon a Fejes Pince más rendezvény miatt nem tLjd nekünk a
szokásos napon helyet biztosítani, május 13-től pedig 2 hétig én nem

tar|Ózkodom Magyarországon, igy ma kell meghozni a döntést a 2018. évi
zárszámadás elfogadásáról, hogy a határozattal együtt az OBH-nak
határidőre tudjam elküldeni,"

Az elnök köszönti a mai közgyűlésre közben megérkezett Vörös

Bélát, az
IPOSZ alelnökét, aki az elnöki asztalnál helyet foglal.
Az elnök ezután rátér az első napirendi pontra: Tájékoztatja a tagságot
arről, hogy az alapszabályuk 9.§-a szerint, az elnökség által támogató
SZIT tagként felvett 2 tagot, rendes tagnak nyilváníthatja a tagság, Fodor
Béla, borászt és Bertalan Tibor, női-gyerek-és férfi fodrász nnestert. Kéri
őket, hogy röviden mutatkozzanak be.
Ezután kérte a közgyűlést, hogy szavazzon.
4./20l9.1V.08./ KGv.sz. hatá rozat:

A §ZlT

közryúlése. akiket az Einökség az alapszabáty 13.§

most rendes tagként felvesz egyhangúlag.

l2i

szeriní pánoló tagként az2a19.évbtn felvett,

Bertalan Tibor, fodrász mester (tagsági ig.: T-087l3019)
Fodor Béla, borász
(tagsági ig.: T-088/2019)

A tagfelvétellel kapcsolatos teendőkkel megbízva az ehök.
Hataridő: azonnal

A

közgyűlés egyhangÚíag Fodor Bélát és Bertalan Tibort rendes SZIT

tagnak felveszi.
Az elnök gratulál a két új rendes tagnak. és átadla nekik a SZIT tagsági
igazolvónyukat. - (Taps)

Az elnök kéri a közgyűlést, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy Beneda

László alelnök felolvassa helyette az 2al8-2019. évi elnöki beszámolót.
A közgyűlés egyetértésévelBeneda László felolvassa az évi elnöki
beszámolót. (mellékelve)

Az elnök megköszöni a felolvasást, és kéri a résztvevőket, hogy szótjanak
hozzá az elhangzótokhoz. Mivel a tagság közül nem jelentkezik senki, kéri
hogy szavazzanak:

5./20l 9./V.08.1 KGv.sz. hatá

Aközg.vűlésazelnök. M a h Ie r WolfgangOtto írásbanelőteriesaetteinöki beszámolóját. anrellet B ene da
László alelnök felolvasott. és a leiárr határide_iű határozatokra adofi jelentést eg_vlrangúan elfogadta,

Elfogadja? Ellene? Tartózkodik? Egyhangúan elfogadva.
Az elnök kéri a polgármester urat, hogy szóljon a tagsághoz,

Dr. Bóka István polgármester Úr még egyszer köszönetet mondott a
tagságnak, hogy hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Megemlíti a
polgármesteri hivatallal kötött együttműködési megállapodást a

Balatonfüreden egykoron működő két ipartestülettel, amelyet régen már
felül kellett volna vizsgálni, a mai törvényeket figyelembe véve. Ehhez az
első lépeseket már megtettük együtt, amikor április 16-án alpolgármester
asszonnyal és április 26-án poígármester úrral a SZIT elnökségi gyűlésén
tárgyaltunk róla. Polgármester úr is támogatja továbbá a SZIT által egykor
indítványozott Vállalkozásfejlesztő Közalapítványt, és azt a korábban élő
hagyományt, hogy az Önkormányzati Bizottságí ülésen újból meghívást
biztosít a SZIT részvéteíére.

A tagsági érdeklődésre, hogy a kkv-szektornak Füred város tud-e a
jövőben telep helyet biztosítani, a polgármester csak szűk lehetőségét
látja, és munkalehetőséget is inkább csak alvállalkozói szinten lát alap
tőke hiány rniatt. Azzal is egyetért, hogy sérelmezzük azt a tényt, hogy a
törvényben a mesterségekre való hivatkozás megszűnt, mindenki csak
vállalkozóként szerepel . Az, hogy ma a mesterségek megszűnőben
vannak, az utánpóttás hiányzik, nagy gondot jelent, ezzel is egyet értett.
Az elnök rnegköszöni a polgármester úr hozzászólását, és felkéri az IPOSZ
alelnököt, Vörös Béla urat, hogy szóljon a tagsághoz, külön kiemelve a
füredi Manuela Hotel eladása körüli bonyodaímakat és a hévizi IPOSZ
Hotel üzemeltetési anomáliáját. Az elnök jelzí, hogy a következő IPOSZ
közgyűlésen, május 23-án a SZíT küldöttéként nem tud részt venni,
Egyben kéri a közgyűlést, hogy a helyette küldöttnek választandó

személyt hatalmazza fel arraI hogy jelezni tudjuk általa, hogy mi
sajnáljuk, hogy a füredi Hotel IPOSZ Oktató Központként nem fog
rendelkezésre állni, és a befolyó eladási pénz felhasználásáról sem
rendelkezünk információval.

Béla hosszan tájékoztatja a részvevőket a több éve húzódó Füred
Hotel ügyéről és a problémákról. Azt, hogy a Debneceni lpartestület emiatt
a budapesti ügyészséghez fordult, és várható, hogy nagy vita lesz május
23-án az IPOSZ XXXVI. Közgyűlésén,

Vörös
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polgármester úr kifejezte, hogy ő is sajnálja, hogy eladásra került a
hotel, mivel lett volna pályázati lehetősége az IPOSZ-nak oktatási célú

A

megújításra ill. megtartásra. Most a városnak lesznek problémái a
továbbiakban az új tulajdonos elképzeléseivel, mivel a hotel műemlék
védelern alatt áll.

a sok hozzászőlást és jelzi, hogy még 4 fontos
napirendi pontot kell a közgyűlésnek megtárgyalni és már 19:45 óra van!

Az eínök megköszöni

Az elnök kéri Belső Sándort, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság Elnökét,
hogy a 3.napirendi pontot terjessze elő.
Belső Sándor felolvassa a 201B,évi SZIT zárszámadást. (mellékelve).
Mivel nem érkezett hazzászőlás, az elnök szavazatra bocsátja.

Elfogadja? Ellene? Tartózkodik?
Egyhangúan elfogadva.
ó.i20l 9./V.08,/ KGy.sz. határozat:

A Számvizsgáló és Etikai Bizottság munkájáról a Bizottság elnöke B e I s ő Sándor számo]t be.
A közgyűlés megvitatás után a mellékelt 2018. évi SZIT zárszámadást egyhangúan eifogadta a Számvizsgáló
Etikai Bizottság ajáulásával
A Közgyűies felkeri az e]nököt.
"

C)rszágos B írósági Hivata]nak.

Határidó: 20 l9. nráius

3

es

hogy a 20i8. évi SZiT mérleeet és az elfogadott zárszámadást kiildje el az

l.

Belső Sándor kérdezi a részvevőket, hogy a 2019. évi SZIT költségvetési
tervet pontonként tárgyalja-e a közgyűlés, amelyet a meghívóval együtt
megkapott mindenki. (mellékelve).

Egyben tájékoztat a 2019.május 0B-ig rnegvalósult 563.1BB,- Ft-os
2019.évi eredményről. (123 .274,- bevétel mellet, 37.594,- Ft kíadassál)
Kérdezi, hogy van-e észrevétel,hozzászőlás. Mível senki nem szólt hozzá,
szavazásra bocsátja.

Elfogadja? Ellene? Tartózkodik? Egyhangúan elfogadva.
7./2019,/V.08./ KGy.sz. határozat:

A elnökség áita] elkészítet. a Sálnvizsgáló és Etikai Bizoűság által is megtárgyait és ajánlott" nrel]ékelt 20l9.
évi SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonkéni. a beépítésrekerült kötelezeftség vállalásokkal együtt

egyhangúan elfogadta.
Atájékoztaást a 2019. rnájus 08. napig megvalósult 56-?.l88,- Ft-os, 20l9. évi eredrnén}.t a közg$ilés tudomásul
veszi. (123.274^-Ft bevétel mellett- j7,594.- Ft k,iadá§Sali

l. a2a19 évi IPOSZ- tagdíiat rendezzük
2. a 1ü.l2011./V.30./KGy.

Felelős :

Hataridö

:

sz. határozat végrehajtása

az elnök
2. pont: 2ü19 szeptember 23-ig (Széchen_vi ünnep)

**
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Az elnök jelzi, hogy a 4. ponthoz ért, és hogy a }a§,2}2a. évi
munkatervet már az elnöki beszámoló és az azt követő hosszú

tájékoztatások kapcsán megismerhette a tagság. összefoglalva pontokba:
1, adjunk 2019, évben a Balatonfüredí Iparosságnak egy zászlőt, (Zászlő
anYának szeretném felkérni Simonné Zákonyi-ründét, a SZIT alapító
tagját, első elnökünket), 2. a DPO.. (Data Protection officer) kérdés,3.
lagtoborzás és 4. megállapodást az Önkormányzattal.
Es hátra Van még egy régi határozatokban hozott kötelezettségünk, a
tagrevíziÓ: Az a GDPR rendelet is kötelezővé teszi, hogy a Zal3. évben
hozott B./2018,/V:17./KGv. sz. határozat szerint, levélbán tájékoztassuk a

több ev

tagdíjhátralékkal rendelkező tagjainkat

(

íe tag)

a

kintlévőségükről, és kérjük, hogy írásban, ill. e-mailben jelezzék, riógv u
tagságukat megszüntetik, vaEy a kintlévőségüket rándezik, ' és-'így
továbbra is élni tudnak a SZIT adta lehetőségekkel, mint például -á
weboldalunkon való megjelenéssel, hirdetéssel, stb. 6 volt tag válaszolt,
hogY megszÜntetí a tagságát, 4 tértivevényeslevél visszajöt{ 6 levélre
nem volt semmilyen reakció április 30-i határidőig
Az elnÖk felolvassa a határozatot, és kéri, ha a közgyűlés a határozattal
egyetért, szavazzan.
Egyhangúlag megszavazták.
8./2019./V.08.i KGy.sz. határozat:

A kÖzg;,'Űlés a Szárnvizsgáló és Etikai Bizottság jelentését, hogv 2018-2019" években nen kel]ett etikai ügyekben
összegl,űlni. örömme l elfogadta.
A 8./20l8./V.l7./K.gY. sz-határazat végrehajtva,levél küldése I6, több évi tagdíj kintlévőséggel rendelkező
tagnak arról, hog'l-Írástlan nyilatkozzanak a tagságukról, ó volt tag válaszolt, 4 levéI visszajött,
a többiről
nincs semmilYen visszajelzés az április 30-i határidőig. A Közgyűlés tudomásu| veszi a következő
volt
SZIT tagok Írásos nyilatkozatát arról, hogy ők megszüntetik a §ZIT tagságukat. és törlésre kerülnek
a
személyes adataik a SZIT nyilvántartásból.
Tabulária Kft. {Táios Andrea üg,,.,vezetó. M 061i2002).
Diagonál Stúdió 2000 Kíi ( Soponyai Cyörgy ügyvezető. Q 0752a06\.
Balogh Béla, (B a?3{9g1)
Süle Gábor. (K 0,i91000)
Nagy Zoitán. (O 0711004)
Bakos Tarnás, (O 068/2004)

A 20t9.04,30-i határidőig a felkérésrenem reagált. töbtr évi tagdíjhátralékkal rentlelkező, következővolt
tagjait a kÖzgYŰlés kizárja a SZIT-ból, egvlren törli óket a szemétves nvilvántartásból:

Hanzsér Péter. (O 06712004)
Kuti Isíván. (D 041,/í9931
Holécz,v Péter, (J 058i 1999)
j|,íakó Lfi"nánné. (M aőai2ű02)

Kiss Csaba,4ttila, {O 0TOt'20a1)
Milos Mihály, (B 0l7ll99l)
Bóta Csaba. (P 0692004)

Wittenberger íllolfgang, (E 049/ t 994)
Bankon:ult Kíí"(S:emerq, Tarnú5 iig.ue:ető, l, 06l ,2a0
Hydroiine Kft. (Mekler N,íiklós ügl,vezető. Q ü76i2Oüó]

Felelős .
Határidő

:

ts

az elnok és a Sámvizsgáló és Etikai Bizottság
20L9. máius 3 1-i

fiattl

Az elnök felolvassa a §ZIT határozatban foglalt véleményéta Manuela

§be
É**#

Hotel eladásáróí, egyben felkéri Molnár Lászlót, hogy azt képviselje mint %'#
megbízott SZIT képviselő az IPOSZ május 23-i közgyűlésen. Egyben
kérjük az IPOSZ-I, hogy tartson tagrevíziót, mivel a Veszprém Megyei
Ipartestületek Szövetségét az ügyészség megszüntette, de a szavazati
joggal rendelkező képviselője, Szabó Tibor, a Pápai lpartestület elnöke| az
OE-ben meg szerepel? Itt van a Balatonfüred és Vidéke lpartestület is,
amelynek már évek óta nincs elnöke, illetve az OBH-ba már több éven át
nem küldi a törvény által etőírt adatokat!
9./20I 9.iV.08.1 KGv.sz. határozat:

A

Közgyúlés egy,hangúan tudornásul l,eszi az elnöknek a 2al9. óvi február 28- án az LPOSZ Ügyvezetők
Orságos É*ekezletről való tajékoaatását. Továbbá a 2a19. május 23-án Budapesten az IPOSZ XXXVI.

ruházza fel szavazati joggal a SZIT közgyülésre.
támogatott,
azon korábbi véleményünket. hogy a több
a
ipartesttilet által is jal,aso]t. oktatási hasznosítása a MANUELA Hoteinek, letí volna célszerű megoldás.
Továbbá indíwáry,ozzuk, a Veszprém megyei OE tag szavazatijogosultságának felúlvizsgálatát, mivel 20i7.
évben az ügyészség a Veszprém Megyei lparlesftiletek Szövetségét megszüntette.
Áz IPOSZ alelnöki megüresedett hel,vére nem terjesáünk fel nevet.
Közg_vűiésén megbízólevéllel N4oinár Lászlő alelnököt

Fenntatljuk

balatonfiiredi polgármester á]tal

is

Felelős: elnökség
Határidő: 20 t 9" május 23.

A Közgyűlés ellenszayazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja.
Az elnök nem tud a SZIT képviseletében részt venni, és kéri a közgyűlést,
hogy Molnár Lászlő alelnököt hatalmazza fel a SZIT képviseletére, mivel ő
a Manuela Hotel ügyéről napi információval is rendelkezik. Moínár László,
valamint Beneda László alelnökök bejelentik, hogy nem tudnak részt

venni. Mivel más nem jelentkezett, az elnök érdeklődik az IPOSZ
atelnöknél, hogy van-e kizáró oka annakí hogy Ö mint a Tapolcai
Ipartestület Elnöke egyben felhatalmazást kapjon a SZIT közgyűléstől?

Vörös Béla telefonon felhívja Németh Lászlő IPOSZ elnököt,
nemmel válaszol.

A

elnök felolvassa

tervről:

t0./20 l 9./V'.08.1

a §.l2a§./V.OB.lKGy. sz.

aki a kérdésre

határozatot

az ez

évi

KGv.sz. határozat:

A

Közgyúlés eg,v-etért és egyhangúan megsza\azza a l0.2014./V,30,1KGy. sz,hatátazat vegrehajtását. hogy a
Széchenyi születésnapján rendkíviili közgy-űlést tafi. és átadja a város iparosságának az addigra elkészülő zászlőt,
A SZIT e|ső elnökét. tiszteletLreli tagunkat, Sitnonné Zákonyi Tündét feikérjük rnajd a zász},óan,va tisáség
elfogadására.

Felelős: az eirrökség
Hatámap: 20l9. szeptember 23.

A Közgyűlés egyhangúlag elfoEadja
(2 tag már elhagyta a közgyűlést)

Az elnök elnézéstkér, hoEy csak most érkeztek el az ünneplésre: Kéri

Vörös Bélát, hogy adja át Beneda Lászlő alelnök Úrnak, a Be-Futó 2000 Bt.
tulajdonosának és Dőri Tibor Ur, asztalosnak az IPOSZ Díjat, Nagy taps,
Az elnök megemlíti, hogy Dőri Tibor asztalos munkája sok helyen
Balatonfüreden fellelhető, de ő a kulturális tradíciót is szorgosan ápolja a
reformkori egyesülettel itthon és külföldön egyaránt.
Polgármester Ur gratulál a két kitüntetett tagunknak.
Továbbá felkéri az elnök Vörös Bélát, hogy az aranykoszorús mester címet
adja át Bertalan Tibor, fodrász mesternek. Nagy taps.
Bertalan Tibor a köszöntésében említi, hogy naEyon fontos, hogy van a
városunkban egy szervezeto amely a kisiparosokra figyel, és a tradícíót
nagyon fontosnak tartja a jövőre nézve. A szolgáltatásokra nagyobb
figyelmet kell újra fordítani!
Az e|nök átadja Tóth Attilának a kerek születésnapra a SZIT elnökség és
tagok köszöntését, Simonné Zákonyi Tündének, mivel nem tudott eljönni,
a köszöntést az elnök házhoz viszi.
A maí közgyűlésen az elnök 4 tagnak SZIT oklevelet ad át: két 35 évi és
két 30 évi kisipari helytállásért,
Az elnök taps kíséretébenadja át Fejes Lászlónak (35.évi), Beneda
Lászlónak a 30. évi, illetve az alelnök Mahler Wolfgang Ottonak adja át a
35 évértjáró oklevelet.

tiszteletbeli tagunk, Bergmann Ernő, a 30. évértjárő oklevelét a
cukrászdába később juttatjuk el.
Az elnök említi, hogy a 9./2a18,/V.t7.lKGv. sz. határozatot nem tudta

A

végrehajtani, mivel nem kapott javaslatot egy füredi vállalkozásra sem,
Ha egyetértetek, a 2019. évre 2 vállalkozást szeretnek megnevezni itt,
1. az új tagunkat, Bertalan Tibort, és a Füred Stúdió Televízió Kft-t,

azaz Csorba Katát. Mindketten nagyon régen dolgoznak a
városunkban és megérdemelnék, hogy felterjesszük őket az

Önkormányzat felé.
Kérem az egyetérléseteket.
l l./2019./V.08./

KGy.sz. határozat:

Az einök a SZIT javaslatára az §aSZ elnökség által megszavazott IPOSZ DiJ-at ket tagunknak ma átad.ja:
Beneda László alelnök úrnak és Dőri Tibor. SzéEB tagnak.
Aran1,,koszorús címet adornányozrrnk új tagunknak. Bertaian Tibor iodrász mestemek.
Az elnök a mai közgyriléserr 2 kerek évfordulós SZiT tagnak ( Simonné Zákony-i Tünde {8ü} és Tóth Attita (60.)
gratulál _ Továbbá az elnök a 35 éves vállalkozásért járó SZIT oklevelét átadja Fejes Lászlónak. a Fejes Pince
tulajdonosának. a 30 évértjáró SZIT oklevetet Beneda Lászlónak" a Be-Futó 2CI00 Bt ügyvezetőjének. és a SZIT
tiszteletbeli tagjának, Bergmann Emő aranykoszorús mestercukfásznak. és egyben felkéri Beneda László
alelnököt" 1rog1,- a 35 évér,tjáró SZIT oklevelet adja át Mah]er Wollgang Ottonak. rádió és Tv múszerész
mesternek.

A közg_lűlés határozott, hogy a 912012,/Il1.05.1 önk. rendelete alapján. 2019. él,re javasiatot tegyen az einökség
az ÉvVáilalkozőja, Váilalkozása Díjra ; Bertalan Tibor. aranykoszorús fodrász mester és a Fúred Stúdió
Televízió Kft.

Határidő: l. mai nap
2. 40 nappai a kitüntetési időpont előtt

NagY taPs kíséretébenaz IPOSZ alelnök, a polgármester úr és a SZIT
elnök átadja a tagoknak az országos és a szIT kitüntetéseket,

Az elnök utolsó napirendi pontként a SZIT 2o7g-2020-as munkatervet
terjeszti elő szavazásra,

12.12019.N.08./ KGv.sz. határozat:

A KÖzgyúles egyhangúan ífie$SZdv,&Zza az elnÖk áital elŐteriesztett éS határozatbaibglalt 20192a20 _as
SZ]T
nrunkatervet- és jó munkát kíván az elnökségnek a tárgyalásokh oz és a
12.2a16.v.27.1KGy. sz. haátozat

végrehajtásához,

A

kÖzgYŰlés támogatja határozatban

szavazatukkal megerősítik
12. / 2a

rc. /V .27

.

/

KGy .sz.

h

atá

a

felterjesztést és egyhangúlag

a 20l9l2a2a-

rozat vég rehajtását.

Bertalan Tibor kér még szót: Köszöni,

munkatervet-

é; ;

hogy van a városban egy szervezet,

amelY figYel a városunkban több évtúededolgoző k;sipárosokra, é;
nagYon fontos feladatnak tartja a tradíció ápotáiát a m'esterség"k e.
mester szolgá ltatások

ha ngsú lybzásáva

l

A közEyűlés részvővői tapssal fejezték ki egyetértésüket.

Az elnök megköszöni a polgármester úrnak, az lposz alelnöknek és a
tagoknak a kitartását, a sok hozzászólást és bezárja a közgyűlést 20:35
kor.

Balatonfüred, 2019.május 08.
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