JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
küldöttgyűlésén 2010. május 25-én, 14.00 órakor,
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
I. emeleti gróf Széchenyi István Konferenciatermében
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
3./ A BKMKIK 2009. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
Könyvvizsgáló jelentése
előterjesztés: írásban
előadó:
dr. Szabó József, könyvvizsgáló
Ellenőrző Bizottság véleményezése
előterjesztés: írásban
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
előadó:
4./ BKMKIK 2010. évi végleges pénzügyi terve
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
Ellenőrző Bizottság véleményezése
előterjesztés: írásban
előadó:
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
5./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2009. évi tevékenységéről
előterjesztés: írásban
előadó:
Dr. Gregus Ferenc, Etikai Bizottság elnöke

Gaál József: Szeretettel köszönti a küldötteket. Felkéri Ádám Jánost, a Mandátumvizsgáló
Bizottság elnökét, hogy tegyen jelentést a részvételről.

Ádám János: Köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy a mai küldöttgyűlés 64 szavazati
joggal rendelkező küldött került meghívásra, amelyből 34 fő van jelen, így a testület
határozatképes.
Gaál József: Megköszöni Ádám Jánosnak a beszámolót. Jegyzőkönyvvezetőnek Orosziné
Varga Zelmát javasolja. Kéri a küldötteket, hogy szavazzanak.

HATÁROZAT
BKMKIK 01/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Orosziné Varga Zelmát.
Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Tasi Lászlót és Herczeg Antalt.

HATÁROZAT
BKMKIK 02/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Tasi Lászlót és Herczeg Antalt.

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
Gaál József: Megkérdezi a küldötteket, hogy mindenki megkapta, illetve ismeri-e a mai ülés
napirendi pontjait. Ezt követően rátér az elmúlt fél év eseményeinek ismertetésére.
Beszámol arról, hogy az építőipari vállalkozások regisztrációját a kamarai rendszer jórészt
már befejezte, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az építőipari cégek mintegy 30 százaléka
nem regisztrálta magát. Véleménye szerint ez a regisztrációs tevékenység akár főpróbája is
lehet a teljes körű kamarai regisztrációnak, amit a kamarában lévők többsége támogat. A
holnapi MKIK ügyvezetői ülésen Dr. Parragh László elnök úr beszámol Orbán Viktor úrral
történt találkozójáról, ismerteti majd azokat a pontokat, amelyek a kormányprogramban
szerepelni fognak. Ígéretet tesz arra, hogy erről a küldötteket tájékoztatni fogja.
Dr. Matolcsy György leendő gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélésének
pozitívumaként kiemelte, hogy a kormány továbbra is támogatja azt a szándékokat, amelyet a
választások előtt megfogalmazott. Ezek között pedig ott van a teljes körű kamarai regisztráció
is. A megbeszélésen elhangzott, hogy a jövőben a szakképzés területén is jelentősebb szerepet
kap a kamara. A kormány terveiről elmondja, hogy ebben az évben még jelentős
adócsökkentés nem várható, de néhány egyszerűsítő, bürokráciát csökkentő intézkedést
azonban igyekeznek bevezetni. A tervek között szerepel a Széchenyi Terv2 elindítása.
Elmondja, hogy ebben az évben Dr. Parragh László elnök úr kétszer tartott előadást nálunk,
januárban a kalocsai Gazdasági Évnyitón, és az elmúlt héten az „Érdemes Baján vállalkozni”
című bajai rendezvényen. Reméli, hogy Baján is elindul a gazdasági fellendülés az M6-os
autópályának köszönhetően. Abban bízik, hogy a megye többi városának vezetői is felismerik
a gazdasággal való együttműködés fontosságát.
Ismerteti, hogy Titkár úrral együtt tárgyalásokat folytattak a kalocsai Tomori Pál Főiskola
rektorával egy kecskeméti telephely létrehozásáról. Ezt a főiskola által felvetett
kezdeményezést az Elnökség már megtárgyalta azzal a kikötéssel, hogy a tervet a Kecskeméti
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Főiskolával is egyeztetni kell. Ez megtörtént, így tovább folytatódnak a megbeszélések
szervezési munkákról. A képzésre a kamara épületében kerül majd sor.
Kiemeli a Békéltető Testület emblémaátadó ünnepségét. Elmondja, hogy az ügyek száma és a
Testület ismertsége folyamatosan növekszik, de a tevékenység támogatása nem nő ezzel
párhuzamosan. Ez a feladat is utófinanszírozást igényel.
Az elmúlt időszak kiemelt területei közé sorolja az energiatakarékossági és környezetvédelmi
programok szervezését. Ilyen folyamat része a KÉK Cégcsoporttal kötött megállapodás,
amely szerint a kamarai tagvállalkozások kedvezőbb áron vásárolhatják a gáz- és villamos
energiát. Itt hívja fel a figyelmet arra is, hogy a PCV tartalmú kondenzátorok cseréjét és
megsemmisítését 2010. június 30-ig el kell végezni.
Megemlíti, hogy az elmúlt félévben nagyon sok vendég járt kamaránkba. Érzékelhető, hogy a
nagyberuházásnak köszönhetően bizonyos cégek, csoportosulások érdeklődése megnőtt
térségünk iránt. Ez okból látogatott el hozzánk a Belga Nagykövet és a Francia-Magyar
Kamara küldöttsége is.
Megemlíti, hogy az elmúlt hét végén Veszprémben volt MKIK elnökségi ülése, ami
egybeesett a „Kézművesség ezer éve” című rendezvénysorozat helyszínével.
Számos előadás, fórum volt az elmúlt hat hónapban, melyek közül néhányat kiemel:
munkáltatói, munkaügyi fórum, ismertető a fizetési meghagyás új rendszeréről, külföldi
piacokról szóló tájékoztató, karácsonyi koncert.
Továbbiakban a magyar gazdaság helyzetéről kíván néhány szót szólni, amelyet Kossuth
Lajos idézetével indít: „Erős ipar nélkül félkarú óriás a nemzet.” Ehhez kapcsolódva beszámol
az MKIK Ipari Kollégiumának ülésén elhangzottakról, ahol természetszerűleg erről a témáról
esett szó. Ismerteti az Európai Bizottság egyik tanulmányának megállapítását, miszerint egy
ipari munkahely két másik munkahelyet teremt, vagy tart fenn. A Kollégiumi ülés meghívott
előadójával, Szabó Gáborral folytatott diskurzus szerint, az ipari tevékenység nem képzelhető
el jól képzett mérnökök, jó iskolák, egyetemek és jó fizikatanárok nélkül. Magyarországon
viszont gyakorlatilag megszűnt a fizikatanár képzés, ami az iparra nézve katasztrófa. Ezt a
tényt erősítik meg a miskolci és budapesti egyetem, valamint a GAMF rektorával folytatott
megbeszélések is. Az Ipari Kollégium másik megállapítása az volt, hogy a magyar
vállalkozásoknak elsősorban piacra van szükségük. Az egyik lehetőség, hogy a beszállítói
hálózatok erősítésén keresztül fokozzák a vállalkozások technológiai tudását és innovációs
tevékenységét. Ehhez fontosnak tartja a GDP 1 %-át jelentő innováció kiadás emelését. Másik
lehetőségként azt látja, hogy a közpénzek elköltésekor a megbízásokat hazai cégek kapják,
amelyek tovább erősítik a hazai gazdaságot és ipart.
Elmondja, hogy a kamara tevékenységének nagy része is a Mercedes beruházás körül mozog.
Ezt a célt szolgálja a Hírös Beszállítói Klaszter, amely a januári nyitókonferenciával
megkezdte működését. Ezzel párhuzamosan létrejött az Alföldi Non Profit Közhasznú Kft.,
amelyben a Kamara is 8 %-ig tulajdonos. E szervezet feladata, hogy széles körű szakmai és
politikai összefogással koordinálja a megvalósuló fejlesztést.
Ismerteti, hogy a vállalkozások érdekében Kamaránk erősíteni kívánja a Mercedes
vezetésével meglévő kapcsolatát. Az elmúlt héten találkozott Peter Blaurock úrral, aki a
beszerzésekért felelős, illetve holnap az AIPA vezetőivel együtt találkozni fog Harry Slobodic
úrral, aki a beruházás és építkezés területét felügyeli. Marcus Mönchhoffal, a Daimler
humánerőforrás vezetőjével tervezett találkozó fontosságát mind a Hírös Képző Konzorcium,
mind pedig a kamara által – a Mercedes számára – indított képzések szempontjából fontosnak
tartja. Azt tapasztalja, hogy a Mercedes részéről mutatott kezdeti tartózkodás enyhülni látszik.
Ennek érdekében megegyezés született arról, hogy szolgáltatásainkról összeállítunk egy
bemutatkozó anyagot, amelyben a belépési nyilatkozat is benne lesz.
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Ismerteti, hogy Szegeden megállapodást köttetett Dékány Imre úrral, aki az MTA Szegedi
Akadémiai Bizottságának elnöke, arról, hogy a régió három kamarája és az MTA bizottsága
létrehoz egy regionális innovációs díjat. Ezt első ízben ősszel fogják átadni.
Elmondja, hogy tárgyaltak a KETISZK vezetőjével a szorosabb együttműködés lehetőségéről.
E közeledés hátterében a szakképzés területén várható nagyobb kamarai szerepvállalást véli.
Úgy gondolja, hogy minden olyan célt, ami a szakember-utánpótlásának jó, azt a kamara
támogatni fog.
Fontosnak tartja még megemlíteni, hogy Frank Klein úr - aki Michael Friess urat váltotta a
kecskeméti gyár igazgatói pozíciójában - a polgármester úrnál tett látogatását követően
közvetlenül nálunk tett látogatást. Ez is azt mutatja, hogy a kamara súlya más
Németországban, mint itt. Azt gondolja, hogy ez a kapcsolat felértékeli kamaránk súlyát, ezért
nincs más lehetőségünk, mint hogy jól végezzük a beszállítói folyamatot.
Alpolgármester asszonnyal folytatott tárgyalásokon elhangzott, hogy a kamara nagyobb
szerepet kap majd a befektetők és beruházók letelepülését segítő tanácsadási folyamatban.
Ennek érdekében egy szakemberekből álló kis csoport fog létrejönni a kamarában. Meglátása
szerint ez akár egy új, bevételt hozó területünk is lehet.
Ezt követően ismerteti azokat a személyeket, akikre büszkék lehetünk, hiszen az elmúlt
időszakban elismerésben részesültek. (Herczeg Antal – MKIK Elnöki Aranyérem, Nívódíj,
Pata Művek – Az év beszállítója, Poli-Farbe Kft., – Innovációs Nagydíj, Fornetti Kft., – Az év
franchise hálózata, Kósa József – IPOSZ, és Ipartestület díjai, Gergely József – Baja Város
Mestere (postumus), Bácsvíz Zrt. – 2009 év legjobb munkahelye, Gidai János, Ganzair Kft. –
Az év vállalkozója Kiskunhalas, Fejes György – Az év vállalkozója Kecel, Csengődi István,
István Borház – Az év vállalkozója Kiskőrös).
A kitüntetetteknek gratulál, és megkérdezni, hogy kívánja-e valaki kiegészíteni az
elhangzottakat.
Abonyi Géza: Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a szakképzés lehet az egyik fontos terület,
amely a kamarának bevételt tud eredményezni. Meglátása szerint óriási harc van a
szakképzési hozzájárulás terhére az érdekképviseletek és a munkavállalói oldalról együttesen,
szemben az iskolákat fenntartó önkormányzatokkal és TISZK-ekkel. Az arányokat tekintve
ismerteti, hogy a régióban ezekre a támogatásokra jelenleg 586 millió forint jut, ellenbe az
elmúlt két évben a TISZK-ek 14 milliárdos támogatást kapnak szakképzésre. Javasolja, hogy
az MKIK tárgyalásai vezessenek abba az irányba, hogy a kamara legyen a szakképzés
felelőse, ő határozza meg, hogy milyen szakmában mennyi tanulóra van szükség, és a
képzésre fordítandó pénzt kik kapják.
Továbbá felhívja a figyelmet a megyei kormányzati hivatalok megalakulására, amely néhány
további feladat átvállalását is eredményezhetné, pl.: vállalkozói igazolványok kiadása.
Az uniós támogatások elosztásánál szükségesnek látja, hogy a mikro- és kisvállalkozások is
részesüljenek a forrásokból, hiszen a lakossági szolgáltatások ellátását a mikro vállalkozások
végzik.
Pivon József: A kitüntetéseknél szeretné megemlíteni az apparátusi dolgozókat, a
mestervizsga-bizottsági tagokat és elnököket is, hiszen óriási háttérmunka van az elért
eredmények mögött. Véleménye szerint az eredményekben az Ipartestületek Szövetsége és a
helyi ipartestületek közti együttműködés is megmutatkozik, pl.: mesterképzés szervezése.
Ezúton megköszöni mindenkinek a munkáját, aki ezen a területen tevékenykedik.
Továbbá megemlíti, hogy a 64 küldöttből ma 34-en vannak jelen, és ebből 10 fő a Kézműves
Tagozat tagja. Felhívja a figyelmet arra, hogy legyen felelősségvállalása mindazoknak, akik
ma nem jöttek el, hiszen fontos szerepet töltenek be a kamara életében.
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Gál István: Elmondja, hogy náluk jelenleg 34 fő szakmunkástanuló van, akik közül 14 fő ma
megkezdte a gyakorlati szakmunkásvizsgáját. Úgy gondolja, ha a tanuló nála dolgozott, akkor
igyekszik a szakmunkásvizsga feltételeit is megteremteni. A problémát abban látja, hogy a
vizsga költségeit csak olyan cégek tudják elszámolni, akik nem foglalkoznak képzéssel. Aki
ezzel foglalkozik, az a képzéssel kimeríti az erre szánt keretet, és a vizsgához kapcsolódó
költséget nem tudja elszámolni. További problémaként hozza fel az iskolák igényét, miszerint
a rokonszakmák vizsgáztatását is meg kell oldani. Álláspontja szerint ezt központilag is
finanszírozni kellene. Ekkora létszám vizsgáztatása nem kis feladatot jelent, gyakorlatilag
abban a műhelyben ezen a héten nem lehet termelni. Ugyanakkor, ha fel akar készülni nem a
14, hanem a 30 fő vizsgáztatására, akkor beruházásokra van szükség, pl.: a vasas szakmában 5
db satura. Ezeket a plusz költségeket azonban nem tudja elszámolni.
Jelzi, hogy a vizsgabizottsági tagok bérezését is meg kellene oldani, hiszen most óránként 38o
Ft-ot kapnak. Szerinte nemcsak a szakma, de ennek a tevékenységnek presztizsét is vissza kell
állítani. Összefoglalóként hangsúlyozza, hogy a szakképzést és szakmunkás vizsgáztatást is
meg kell oldani.
Sipos Zsolt: Rövid válasszal élve elmondja, hogy az iskolai alkalmazottak órabére valóban
ilyen alacsony, a delegáltak ennél lényegesen többet kapnak. A rendeletek értelmében
másként történik a kifizetés a közalkalmazotti jogviszonyban és másként a megbízási
jogviszonyban, ezért érthetőnek tartja az iskolában dolgozók problémáját.
Gaál József: Megköszöni az észrevételeket és felkéri a küldötteket, hogy amennyiben
egyetértenek a tájékoztatóval, úgy szavazzanak.

HATÁROZAT
BKMKIK 03/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatást.

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
Gaál József: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az eltelt küldöttgyűlés óta a formális
határozatokon kívül az ideiglenes költségvetéssel és az Év Dolgozója kitüntetés
díjszabályzatba történő bevezetésével kellett foglalkozni. Megállapítható, hogy a határozatok
teljesültek, így szavazásra kéri a küldötteket.

HATÁROZAT
BKMKIK 04/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
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3./ - 4./ A BKMKIK 2009. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója és a BKMKIK 2010. évi
végleges pénzügyi terve
Gaál József: Megkérdezi a titkárt, hogy a harmadik napirendi ponthoz kíván-e szóban
kiegészítést tenni?
Sipos Zsolt: Köszönti a résztvevőket és ismerteti, hogy a 2009-es esztendő igen nehéz év volt
a vállalkozások számára. Ennek megfelelően az Elnökség előírta számunkra időszaki
beszámoló készítését, az Ellenőrző Bizottság pedig ellenőrizte gazdasági tevékenységünket.
Örömmel mondja el, hogy a Kamara gazdálkodása – szemben a 2008-as évvel – 2009-ben
stabil volt. 2008-ban komoly negatívum szerepelt a mérlegben, mert 17 millió forint
szakképzési támogatás hiányzott. Ez az idén nem következett be, így a mérleg szerinti és a
pénzforgalmi eredményünk is pozitív lett. A pályázatoknál történő megítélés miatt elvárásként
jelöltük meg, hogy valamekkora pozitívum keletkezzen. Elmondja, hogy az előző év
költségvetését a sikeres pályázatok aránya hozta meg. Ígéretet tesz arra, hogy az idén is
indulni fogunk minden kiíráson, ami a kamara számára lehetőség. A tavalyi év közel 22 millió
forint érkezett pályázatokon keresztül, amiért a kollégák áldozatos munkáját külön köszöni.
AZ MKIK statisztikai adatait prezentáció segítségével mutatja be. A taglétszám területén a 4.
helyre küzdöttük fel magunkat, és megállapítható, hogy állandósult a tagsági létszámunk az
1800-as szám körül. 2009-ben 2oo vállalkozás lépett be Kamaránkba, ezzel az országos első
helyet töltöttük be. Nálunk a megszűnések és az új belépések száma szinte kiegyenlíti
egymást. Ágazatok szerinti megoszlásban látszik, hogy még mindig a kereskedelmi
vállalkozások vannak túlsúlyban, őket követik az ipari vállalkozások. Tagdíjbevételben
lehetnénk erősebbek, ehhez hozzájárul az is, hogy a fizetési morál és az adatszolgáltatási
hajlandóság sem javul. A tagdíjbevételek országos szinten is jelentősen csökkentek.
Kamaránk költségvetésének 26 %-át teszi ki a tagdíj.
Okmányhitelesítési bevétel folyamatosan csökken, de a Mercedes gyár és a betelepülő
vállalkozások miatt reméli, hogy 2012-ben az okmányhitelesítési bevételünk legalább akkora
lesz, mint a költségvetésünk.
Ismerteti továbbá, hogy a szakképzési források évről évre csökkenek, a feladatok mennyisége
azonban növekszik.
Pályázati eredményekben komoly előrelépést értünk el, a 19. helyről a 10. helyre jöttünk
előre. Idén sajnos két elutasított pályázatunk van már, az egyik a szerb-magyar projekt a
másik a Leonardo pályázat.
Széchenyi kártyából származó bevételünk csökkent, azonban még így is tartjuk az országos 3.
helyünket. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a Kavosz Zrt. komoly tárgyalásokat folytat a
beruházási hitel bevezetéséről, ami további forrást jelenthet majd számunkra.
Tájékoztatása szerint a békéltető testületi tevékenységben ügyszám arányos a források
eloszlása, azonban mindenhol emelkedtek az ügyszámok, így csökkent az egy megyére jutó
összeg. Idén közel másfél millió forinttal kevesebbet kaptunk, mint a tavalyi esztendőben.
Elmondja továbbá, hogy még a mai napon sincs aláírt megállapodás, így a Kamara mindent
előfinanszíroz a Békéltető Testülettel kapcsolatosan.
A kamarai szolgáltatási bevételeknél ismételten elismeri a munkaszervezet munkáját, mert
jelenleg a 4. helyen vagyunk. Költségvetésünk több mint 17 százaléka jön szolgáltatásokból.
Mestervizsgáztatásban Bács-Kiskun megye 4.-5. helyen volt tavaly és tavalyelőtt, idén 60
mesterlevelet fogunk átadni. Öröm számunkra, hogy más megyékből is vannak jelentkezők.
Tanulószerződések számában 2. helyen vagyunk, elmondható, hogy nálunk kedvelik ezt a
formát a vállalkozások.
Kamaránknál 2009-ben a Békéltető Testületi ügyszám 219, az igényelt Széchenyi kártyák
számba 7864 darab volt.
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A Bács- Kiskun megyei kamaránál szinte a legtöbb a felsőfokú végzettségűek száma, ez 93
%-os arányt jelent.
Kamarai honlapok tekintetében jelzi, hogy tavaly kiléptünk a Pécs-Baranya megyei kamara
által üzemeltetett hálózatból. Az új honlappal a forgalmunk most már megközelítette a 20.000
látogatót, ami előző ciklusokhoz képest háromszoros növekedést jelent.
Kamarai hálózati szinten összefoglalóként elmondja, hogy szinte minden tevékenység adata
elmarad a 2008 évitől, kivételt csak a honlap-látogatottság, a Békéltető Testületi ügyszám és a
tanulószerződések száma jelent.
Ezt követően a 2010. április 30-i összesítéssel mutatja be a Kamara eddigi eredményeit,
taglétszám, összetétel és területi megoszlás tekintetében.
A 4. napirendi ponthoz hozzáfűzni kívánja, hogy a végleges költségvetés tervezésénél
óvatosak voltunk, és ígéretet tesz arra, hogy a Kamara gazdálkodását megpróbálják stabilan
tartani. Elmondja, hogy a rendezvény soron azért nem szerepel adat, mert ezt a tevékenységet
a Hírös Kulcs Kft. látja el 2010-től.
Ezt követően felkéri Dalmadi Imre urat, hogy tegye meg kiegészítését.
Dalmadi Imre: Az írásos beszámolóból kiemeli, hogy az Ellenőrző Bizottság a 2009. évi
beszámolót és a 2010. évi költségvetést a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. Ezen
kívül tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság Dr. Szabó József urat ezúttal
három évre kérte fel a Kamara könyvvizsgálói tevékenységének ellátására.
Gaál József: Megkérdezi, hogy a beszámolóval, vagy a felügyelő bizottsággal kapcsolatban
van-e kérdés, vagy hozzászólás?
Abonyi Géza: Elmondja, hogy a kamara szűkösen behatárolható területen tevékenykedhet. A
titkár úr tájékoztatójában látszik a szolgáltatásokból befolyó bevételek nagysága, valamint az,
hogy tagdíjbevételünk viszonylag kevés. Látszik továbbá az is, hogy az érdekképviseleteknél
- területi és országos szinten is - zuhanás tapasztalható. Meglátása szerint azonban megyei
kamaránk heroikus munkát lát el bizonyos területeken.
Elmondja továbbá, hogy működésünket a mindenkori kormányzat is meghatározza. Ezért el
kell érnünk, hogy a gazdaságot érintő javaslatainkat a kormányzat jóváhagyja.
Elfogadhatatlannak tarja, hogy az MKIK velünk hitelezteti a Békéltető Testület működését.
Horváth Gyula: A kamara munkájáról elmondja, hogy 1 hónapja kapta kézhez, a Kamara 15
évéről szóló nagyon tartalmas kiadványt, ami jól reprezentálja azt a színvonalú munkát, ami
itt folyik a kamarában. Javasolja, hogy az új belépőket ezzel a kiadvánnyal ajándékozzuk
meg. Egyúttal gratulál a kiadványhoz és a kamara munkájához is.
Gaál József: Kéri a küldötteket, hogy szavazzanak a 2009. évi beszámolóról és a 2010 évi
pénzügyi tervről. Egyúttal megköszöni a kamara munkatársainak és minden
tisztségviselőjének az elmúlt pénzügyi évben végzett tevékenységüket.

HATÁROZAT
BKMKIK 05/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a BKMKIK 2009. évi pénzügyi és mérlegbeszámolóját és a BKMKIK 2010. évi
végleges pénzügyi tervét.
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5./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2009. évi tevékenységéről
Gaál József: Megkérdezi Dr. Gregus Ferencet, hogy kíván-e kiegészítést tenni az utolsó
napirendi ponttal kapcsolatban? Nem. Megkérdezi a megjelenteket, hogy van-e kérdése
valakinek az Etikai Bizottság elnökéhez? Van-e beszámolóhoz hozzászólás? Kéri a
küldötteket, hogy szavazzanak.

HATÁROZAT
BKMKIK 06/2010./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a BKMKIK Etikai Bizottságának 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Gaál József: Mindenkinek megköszöni a jelenlétet, és munkájukhoz további sikereket és jó
egészséget kíván.

K.m.f.

…………………………………………
Orosziné Varga Zelma
jegyzőkönyvvezető

……………………………………
Tasi László
jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………
Herczeg Antal
jegyzőkönyv hitelesítő

8

