A SZIT közgvűlés 2O19. május O8-án, szerda, 18:3o órakor a
F e j e s Pince helyiségében,Csók u.24/A -ban megtartott
ülésének

határozatai (12)

1./2019.1V.08./ KGv.sz. határozat:

A

közgyúlés hozzájárul a közgyűlés hang-és képfelvételéhez és F ej e s Lászlót és D ő r i Titlort
egyzőkönyv-hitelesítónek egyhangú lag el fogadj a.
A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényegét összetbglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto
elnök készítiel.
Egyben elíbgadja a közgyúlés azIPOSZ mintájára e|készített GDPR szerinti ,,SZIT Hangfelvéte| Szabályzatát;'

j

Elkészítéshatárideje: 2019. augusáus l5.

2.120l9.N.a8./ KGy.sz. határozat:
l8.35 órakor, a mellékeltjelenléti ív szerint, a Közgyűiés haíározathozatalképes, a közgyűlés 14 rendes taggal,
60"87 %-os megielerréssel. A közgyűlés elfogadja egyhangúlag a napirendi pontokat a kiküldött sorrenddel,

3./20 l9.1V.08./

KGy.sz. határozat:

l perces felállással emlékezünk a mú]t évben május 27-én elhunyt tagunkra, Kovács Gábor, aranykoszorús TV
szerelő mesterre, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság tagjára.
A SZIT Alapszabálya értelnrében a Számvizsgáló és Etíkai Bizottság (továbbiakban SzéEB) elnökének
felkérésérea SzéEB tagja helyébe a SzéEB póttagia lép Dőri Tibor személyében. amelyet a Közgyűtés tudomásul
veszi.

1.120l9.N.08./ KGv.sz. határozat:

A SZIT

közgyűlése, akiket az Etnökség az alapszabály 13.§

most rendes tagként ttlvesz egyhangúlag.

Bertalan Tibor, fodrász mester (tagsági ig.: T-087l2019)
(tagsági ig,: T-088/2019)
Fodor Béla, borász

A tagfelvétellel kapcsolatos teendőkkel megbízva az elnök.
Határidő; azonnal

l2l szernt pártoló tagként az2019.évben

felvett,

5./20l9.N .08.1 KGv .sz. határozatz

Aközgdilés azelnök, M a h le r WolfgangOtto frásbanelőterjesáettelnökibeszrámolóját,
amelyetB ene da
Lászlő alelnök felolvasott, és a lejárt határidejűhatnazatoksaadott jelentést egyhangúan elfogadta.

6.12019.N.08.1 KCv.sz. határozat:

A Számvizsgáló

és Etikai Bizottság munkájáról a Bizottság elnöke B e l s ö Sándor számolt be.
közgytilés megvitatás után amellékelt20l8. évi SZ|T zárszámadást egyhangúan elfogadtaa Számvizsgáló és
Et kai B i zotts ág ajánlásáv aI.
A Közgl.i|és felkéri az elnököt, hogy a 2018. évi SZIT mérleget és az elfogadott zárszámadást ktildje el az
Országos Bírósági Hivatalnak.

A

i

Határidő: 20l 9. május

3 1.

7./2079.N .08./ KGv.sz. határ ozat:

A elnÖkség által elkészített,a Számvizsgáló és Etikai Bizottság által is megtárgyalt és ajánlott, mellékelt 20l9.
évi SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésrekerült kötelezettség vállalásokkal együtt
egyhangúan elfogadta.

A tájékoztat-ásí a 2019. május 08, napig megvalósult 563,l 88,- Ft-os, 2019. évi eredményt a közgyű|és tudomásul
veszi. (l23.274,- Ft bevétel mellett, 31.594,- Ft kiadással)
1

.a

2. a

2019 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük
l 0. l 2a l

Felelős ;
Határidő

:

4./V.

3

0./KGy. sz. határ ozat végrehajtása

az elnök
2. pont:

20l9 szeptember 23-ig (Széchenyi ünnep)

8./20| 9./V.08./

KGv.sz. határozat:

A közgyűlés aSzámvizsgáló és Etikai Bizottság jelentését, hogy 2018-2019. években nem kellett etikai ügyekben
összegyúlni, örömmel el fogadta.
A 8./2018./V .17 ./ Kgy. sz. határozat végrehajtva, levél küldése 16, több évi tagdíj kintlévőséggel rendelkező
tagnak arról, hogy írásban nyilatkozzanak a tagságukról,6 volt tag válaszolt, 4 levéI visszajött, a többiről
nincs semmilyen visszajelzés az április 30-i határidóig. A Kőzgyűlés tudomásul veszi a következő volt
SZIT tagok írásos nyilatkozatát arról, hogy ők megszüntetik a SZIT tagságukat, és törlésre kerülnek a
személyes adataik a SZIT nyilvántartásból.
Tabulária Kft. (Tálos Andrea ügyvezetó, M 061/2002),
Diagonál Stúdió 2000 Kft ( Soponyai György ügyvezető, Q 075/2006),
Balogh Béla, (B 02311991)
Sü|e Gábor, (K 059/2000)
Nagy Zoltán, {a 07ll2a04)
Bakos Tamás, (O 068/2004)

A 2019.04.30-i határidőig a felkérésre nem reagált, több évi tagdíjhátralékkal rendelkező, következő volt
tagiait a közgyűlés kizárja a SZIT-ből, egyben törli őket a személyes nyilvántartásttól:
Hanzsér Péter. (O 06'712004)
Kttli IsNán, (D 04l/l993)
Holéczy Péter, (J 058/1999)
Makó Istvánné, (M 060/2002)
Kiss Csaba Attila, (O 070/2004)

Milos Mihály, (B 0l7ll991)

Bóta Csaba, (P 06912004)
Wittenberger Wolfgang, (E 049/ l 994)
Bankonzult Kft. (Szemerey Tamás iig,r,llezető, L 06]/200])
Hydroline Kft. (Mekler Miklós ügyvezető, Q076/2006)

Felelős ,.
Határidó

9.

:

az elnök és aSzfunvizsgáló
20l.9. május 3l-ig

és Etikai Bizottság

/2019. N .08. l KGy.sz. határ ozat:

A

Közgyúlés egyhangúan tudomásul veszi az elnöknek a 2019. évi február 28- án az I?OSZ Ügywezetők
Országos Ertekezletről valő tájékoztatását. Továbbá a 2019. május 23-án Budapesten az IPOSZ XXXU.
Közgúlésén megbízólevéIlel Molnár László alelnököt ruházza fel szavazati joggal a SZ|T közgyúlésre.
Fenntartjuk a balatonfiiredi polgármester álta| is támogatott, azon korábbi véleményünket, hogy a több
ipartesfíilet által is javasolt, oktatási hasznosítása a

MANIIELA Hotelnek,

lett vo]na célszerű megoldás.

Továbbá indítványozzuk, a Veszprém megyei OE tag szavazatijogosultságának
évben az ügyészség a Veszprém Megyei Ipartestiiletek Szövetségét megszüntette,
Az IPOSZ alehöki megüresedett helyére nem terjesztünk fe| nevet.
Felelős: elnökség
Határidő: 2019. május 23.

felülvizsgálatáí, mivel 2017.

10./20l9./V.08./ KGy.sz. határozat:

A Közgyúlés egyetért és egyhangúan

megszavazza a l0.12014./V.30./KGy. sz.haíározat végrehajtását, hogy a
Széchenyi születésnapján rendkívüli közgyűlést tart, és áíadja a város iparosságának az addigra elkészülő zászlőt.
A SZIT első elnökét, tisaeletbeli tagunkat, Simoruré Zákonyi Tündét felkérjük majd a zászlőanya tisáség
elfogadására.

Felelős: az elnökség
Határnap; 2019. szeptember 23.

l 1./201 9./V.08./ KGv.sz. határozat:

Az elnök a SZIT javaslatára az IPOSZ elnökség által megszavazott IPOSZ OÍJ-at ket tagunknak ma átadja,.
Beneda László alelnök úrnak és Dőri Tibor, SzéEB tagnak.
Aranykoszorús címet adományozunk új tagunknak, Bertalan Tibor fodrász mesternek.
Az elnök a mai közgyűlésen 2 kerek évfordulós SZIT tagnak ( Simonné Zákonyí Tünde (80) és Tóth Attila (60,)
gratulál . Továbbá az elnök a 35 éves válla|kozásét,t járó SZIT oklevelét átadja Fejes Lászlónak, a Fejes Pince
tulajdonosának, a 30 évértjáró SZIT oklevelet Beneda Lász|ónak, a Be-Futó 2000 Bt ügyvezetőjének, és a SZIT
tisaeletbeli tagjának, Bergmann Ernő aranykoszorús mestercukrásznak, és egyben felkéri Beneda László
a|elnököt, hogy a 35 évértjáró SZIT oklevelet adja át Mahler Wolfgang Ottonak, rádió és Tv múszerész
mestemek,.

A közgyűtés határozoít, hogy a 9l2012.1Il.I.05./ önk. rendelete alapján,2019. évre javaslatot tegyen az elnökség
az ÉvYállalkozója, Vállalkozása Díjra : Bertalan Tibor, aranykoszorús fodrász mester és a Füred Stúdió

Televízió Kft.

Határidó:

1. mai nap

2. 40 nappal a kitüntetési időpont előtt

12./2019. N .a8. l KGv.sz. határozat:

A Közgyűlés

egyhangűan megszavazza az elnök által előterjesáett és határozatba foglalt 20t9l2020 -as SZIT
munkatervet, és jó munkát l<ván az elnökségnek a tárgyalásokhoz és a l2.120l6.V.27.1KGy. sz. határozaí

végrehajtásához,.

Balatonfüred, 2019. május 0B.
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