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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

küldöttgyűlésén 

2010. december 08 14.00 órakor 

 
 

Az ülés helyszíne:    Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

I. emeleti gróf Széchenyi István konferenciaterme                      

                                   

 

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 2011. évi ideiglenes költségvetése 

     előterjesztés: írásban 

     előadó:          Sipos Zsolt, titkár 

            

4./ A Kitüntető Díjszabályzat módosítása 

       előterjesztés : írásban 

       előadó:           Gaál József, elnök 

 

 

 

 

Gaál József: Köszönti a megjelenteket a 2010. évi decemberi küldöttgyűlésen. Napirend előtt 

felkéri Dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, hogy tartsa meg 

előadását.  

 

Dr. Parragh László: Előadásban kitér a különböző hazai és nemzetközi elemzések, GDP – 

GNI adatok összevetésére. Rávilágít azokra a területekre, ahol a nemzet pénze kimegy az 

országból: kamatterhek, árfolyamveszteség, profit repatriálás, import kitettség, energia, 

kereskedelem, infrastruktúra. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az áramár nagyon magas az ipari fogyasztók esetében, továbbá 

a földgáz Magyarországon a  legdrágább. 

A vállalati hitel kamatok a legdrágábbak, 8,74% Euróban a kamatrés szintén legdrágább. A 

kamatmarzsra térve elmondja, hogy a bankok jövedelmezősége lényegesen magasabb a 

térségben, mint a nyugati országokban. A mobil telefonálás költsége Magyarországon 0,45 

dollárcent – internet, és vonalas telefon – ami szintén nagyon magas ár.  

Előadásában rámutat a gazdaság és a kereskedelem gyenge pontjaira, amelyeken feltétlenül 

javítani kellene.  
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Gaál József: Megkéri Ádám Jánost, hogy állapítsa meg a küldöttgyűlés szavazatképességét.  

 

Ádám János: Tájékoztatja a küldötteket, hogy 35 fő jelent meg, tehát a küldöttgyűlés 

szavazatképes.  

 

Gaál József: Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Borbély Beátát.  

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 08/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Beátát.  

 

 

Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pintye László és Tamás Sándort.  

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 09/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Pintye Lászlót és Tamás Sándort. 

 

 

Gaál József: Megkérdezi, hogy az írásban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e 

valakinek kérdése, javaslata. 

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 10/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az írásban kiadott napirendi pontokat. 

 

 

1./  Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről  

 

Gaál József:  
Tájékoztatja a küldötteket, hogy jó néhányan nagyon aktívan részt vesznek a kamarai 

munkában. Az Ipartestülettel, az Iparszövetséggel, a Kecskeméti Önkormányzattal folyamatos 

és jó szakmai együttműködése van a kamarának.   

A szakképzés területére térve elmondja hogy öt szakma tananyagfejlesztése és akkreditálásai 

folyamata elindult, a Mercedes és térségben működő szakmai vállalatok igényét figyelembe 

véve, és őket is bevonva.  

A rendezvényekre és pályázatokra térve elmondja, hogy a Regionális Fejlesztési Pályázatban 

50%-ban megyei vállalkozások nyert.  

Tájékoztatja továbbá a küldötteket, hogy az Új Széchenyi Terv pályázatainak megalkotására 

és kiírására várják a véleményeket és javaslatokat 
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Az Intelligens Európa Energia pályázatban a kamara aktívan részt vesz. A 2010. évben két 

helyszínen volt egyeztető megbeszélés a résztvevő hat országnak.  

A szakképzés területéről kiemeli, hogy a mesterképzésben 62 mester kapott oklevelet 

augusztusban, a Hírös Hét Fesztivál keretein belül.  

 

 

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról 

 

Gaál József: Beszámol arról, hogy minden határozat végrehajtásra került.  

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 11/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

 

 

3./  A BKMKIK 2011. évi ideiglenes költségvetése 

 

Gaál József: Megkérdezi, hogy az írásbeli napirendi ponttal kapcsolatban Sipos Zsolt titkár 

úr szeretne-e szóban hozzáfűzni bármit.  

 

Sipos Zsolt: Felkéri Dalmadi Imre urat, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy éljen a szóbeli 

kiegészítés lehetőségével.   

 

Dalmadi Imre: Megdicséri a profizmust, amivel a költségvetés készült.  

 

Sipos Zsolt: Megköszöni a hozzászólást. Hozzáteszi, hogy a kamara gazdálkodása stabil, 

továbbá feladatkörei bővülni fognak más területeken is. A májusi végleges költségvetés 

valószínűleg már más számokat fog tartalmazni. Tájékoztatja a küldötteket, hogy elindult a 

tetőtér beépítésének folyamata, mivel a feladatok egyre bővülnek és a hely pedig kevés.  

A tagságra térve hozzáteszi, hogy stabil. Az idei évben az adatszolgáltatás jobb volt, mint az 

előző években. A szakképzésről elmondja, hogy a kamara a második az országban a 

tanulószerződés és más területeken is. A Széchenyi hitelkártya kihelyezésben a 3. helyezett a 

kamara. A Békéltető Testület jövője még bizonytalan, mivel nincs még szerződés a jövő évre, 

az ügyek száma a 2010 esztendőben pedig 100-al növekedett. Az építési kivitelezők 

regisztrációja megtörtént, de folyamatosan jelentkeznek be a vállalkozások.  

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 12/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta  a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi ideiglenes 

költségvetését.  
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4./ A Kitüntető Díjszabályzat módosítása 

 

Gaál József: Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása vagy módosító javaslata az 

előzőleg, írásban kiadott napirenddel kapcsolatban.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK 13/2010./Kgy. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a Kitüntető Díjszabályzat módosítását azzal, hogy bevezetésre kerüljön a 

„Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért Partner Díj” díjkategória. 

A kitüntetés díja: 18 cm magas, kék színű, kulcs formájú (kamarai embléma) 

üvegplasztika keményfa talppal és réz felirattal. 

Továbbá „Az Év Ipari Menedzsere” kategória általános kiterjesztéssel (ipar, 

kereskedelem, szolgáltatás területére) „Az Év Menedzsere” díjkategóriára változik; 

valamint  

„Az Év Dolgozója” kategória elnevezésében kerüljön pontosításra „Az Év Kamarai 

Dolgozójára”.                    

A Szabályzat továbbá kiegészül az alábbi melléklettel, amely a javaslatok továbbítását, 

előterjesztését segíti elő:  

 

                               JAVASLAT KAMARAI KITÜNTETÉSRE 

 

(a BKMKIK „Kitüntető Díj Alapításáról és Adományozásáról” szóló szabályzata     

                                                          alapján) 

 

1./ A javasolt kitüntetés: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2./ A kitüntetésre javasolt magánszemély / jogi személy 

 

- neve / beosztása:………………………………………………………………………... 

- címe / székhelye:………………………………………………………………………... 

- telefon / fax száma:……………………………………………………………………... 

- e-mail címe:……………………………………………………………………………... 

 

3./ A kitüntetésre történő javaslat indoka(i): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dátum:……………………………… 

 

                                                                                   ……………………………………… 

                                                                                                   (olvasható név) 

 

                                                                                   ………………………………………. 

                                                                                                        (aláírás) 
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A küldöttgyűlés további részében a 2010. évi díjazottak vehetik át kitüntetéseiket és 

okleveleiket.  

 

Gaál József: Köszöni mindenkinek az aktív részvételt.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

………………………………. 

Borbély Beáta 

 

 

 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

……………………………………       ……………………………………… 

    Pintye László      Tamás Sándor 


