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előadó:
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Gaál József: Köszönti a megjelenteket a 2011. évi első küldöttgyűlésen. Megkérdezi a
küldötteket, hogy az előzőleg írásban megküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek hozzászólása, észrevétele.
HATÁROZAT
BKMKIK 1/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az írásban kiadott napirendi pontokat.
Gaál József: Felkéri Kövesi Sándor urat, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagját, hogy állapítsa
meg a küldöttgyűlés határozatképességét.
Kövesi Sándor: Tájékoztatja a küldötteket, hogy 39 fő jelent meg, tehát a küldöttgyűlés
szavazatképes.
Gaál József: Megköszöni a tájékoztatást. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Borbély Beátát.
HATÁROZAT
BKMKIK 02/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Beátát.
Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kőrösi Andrást és Kósa Józsefet.
HATÁROZAT
BKMKIK 03/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Kőrösi Andrást és Kósa Józsefet.

1./

Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Gaál József: Tájékoztatóját, a ppt. prezentációt alapul véve, a gazdasági válság hatásainak
vizsgálatával kezdi. Az amerikai gazdaság indexének bemutatása után a német gazdaság
bizalmi, gazdasági és várakozási indexét mutatja be. A várakozásokat figyelembe véve,
valószínűleg nem várható további recesszió a német gazdaságban. A magyar gazdaság
elemzésénél elmondja, hogy az sokkal lassabban növekszik, mint a német. A nagyobb
hozzáadott értéket bemutató gazdaság tud töretlenül fejlődni – így az innováció, a fejlesztések
hatása sokkal jobban érvényesül. Az állami finanszírozás is fontos, ami szintén a jövőben
gazdasági fellendülés egyik alappillére lehet. Az ipari termelés nagyon fontos
Magyarországon, amiben az export igen nagy hányaddal bír. A belső ipari termelés viszont
még mindig nincs azon a szinten, ahol jóval erősebben tudna segíteni a gazdasági életben. A
GVI által készített konjunktúra és GDP mutatók is azt vetítik elő, hogy lassan fejlődik a
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gazdaság. A NAV Dél-alföldi régió főigazgatójával, Dr. Papp István úrral történt
megbeszélések és egyeztetések nyomán a kamara megkérte a NAV -ot, hogy negyedévente
kapjanak adatokat a régiós vállalkozásokról. Az áfa befizetéseknél látszik, hogy valami
elindult a gazdaságban felfelé, hiszen nagyobb befizetések realizálódtak az elmúlt időszakban.
A munkaerő - helyzetkép is azt mutatja, hogy javulóban van a helyzet, főleg Kecskeméten és
Kiskunfélegyháza környékén, viszont Jánoshalma környéke nagyon rossz helyzetben van. A
Mercedes beruházással kapcsolatban elindultak a szakképző tanfolyamok is.
A Kamarai eseményekre térve elmondja, hogy az elmúlt félévben sikerült elérni, hogy
megszületett a Mercedesel és tíz vállalkozással közösen egy megállapodás, amely a szakmák
OKJ-s bevezetését indítványozta, és öt szakma teljes szakmai és vizsgakövetelményét
kidolgozta. Az OKJ bizottság elfogadta a beadványokat, így remélhetőleg szeptembertől
indulhatnak a képzések.
A 2011 év elején megrendezésre kerülő Gazdasági Évnyitón részt vett Petykó Zoltán úr, az
NFÜ kinevezett vezetője és munkatársai, akik tájékoztatást adta az év folyamán bevezetésre
kerülő pályázatokról. Márciusban került megrendezésre a Hírös Beszállítói Klaszter
zárókonferenciája. A Klaszter tevékenysége tovább folyik, különböző kapcsolatépítésekkel,
valamint beszállítói körök szélesítésével.
A SZKTV-n, a tavalyi évhez hasonlóan, nagyon jól szerepeltek a Bács megyei diákok, ahol
25db 1-11 helyezett volt.
Kamarai események között szerepelt a Mikro-hitel fórum, Energia Klub és a Vállalkozók
Akadémiája.
A szakképzésre visszatérve elmondja, hogy a Bács megyei kamara által összeállított öt
szakma anyagához csak nagyon elenyésző kiegészítést kell véghezvinni.
Az új kamarai törvénnyel kapcsolatban hozzáfűzi, hogy jelenleg az agrárkamara és a
kereskedelmi és iparkamara egy törvény alá tartozik, de még kérdéses, hogy ez így marad-e.

2./

Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról

Gaál József: Megkéri Puskásné dr. Csorba Éva titkárhelyettes asszonyt, hogy számoljon be
az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Puskásné dr. Csorba Éva: Beszámol arról, hogy minden határozat végrehajtásra került.
HATÁROZAT
BKMKIK 4/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az előző elnökségi ülésen 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: Tagság helyzetét mutatja be, amelynek keretében elmondja, hogy a
taglétszámunk évről évre hasonló, és a kilépő és belépő tagok száma általában fedi egymást.
Az országos összehasonlításban 4. helyezettek vagyunk. Ágazati elosztásokat bemutatva az
ipari, kereskedelmi és kézműves adatokat mutatja be. A tagdíj-befizetések morálját is
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bemutatja, amely nagyobb volt, mint az előző években. Az országos szintű tagdíjbevétel
alakulása sem pozitív, ami azt jelenti, hogy a kamarák nagy része nem a tagdíjból élnek. A
tagdíj az összes bevételhez képest csak ¼-e, így a szolgáltatások nagyon fontosak. Az
okmányhitelesítési adatokban reméli, hogy pozitív alakulás lesz a Mercedes miatt.
Szakképzési bevételek aránya adottak, mivel minden évben megkötésre kerülnek a
szerződések az MKIK-val. Egyéb pályázati bevételek is fontosak. A Széchenyi Kártya
bevételének arányával is szinten tudunk maradni, 4. helyen van Bács megye. A kamara
mellett működő Békéltető Testület ügyszáma folyamatosan nő. A szolgáltatási bevételek is jól
alakultak, országosan 3. helyen van a kamara. A működési kiadás 35 %-ot tesz ki.
Mesterképzésben országosan 2. helyen van a kamara, ami nagyon jó eredmény. A
tanulószerződések száma is nagyon jó helyen van. Építésügyi regisztráció még most is
folyamatosan megy, hiszen a KSH adatok szerint még mindig vannak olyan vállalkozások,
amelyek nem regisztrálták magukat. Ezt a kötelező tagsággal már meg lehetne oldani a
körbetartozással együtt.
Kamarai dolgozók nyelvtudása és végzettsége is nagyon jó az országos átlaghoz viszonyítva.
A Bács megyei adatokat bemutatva elmondja, hogy jól alakult a belépés aránya. A tagok
megoszlása is azonos szintű az előző évekhez képest.
Gaál József: Megköszöni a beszámolót, amely jól tükrözi a kamarai dolgozók aktív és
motivált hozzáállását is. Hozzáfűzi, hogy mindenki büszke lehet a Bács megyei kamarára,
mivel olyan társkamarákat előzött meg Bács megye, mint Csongrád és Borsod. Felkéri
Dalmadi Imre urat, az Ellenőrző Bizottság elnökét, és Dr. Szabó József könyvvizsgáló urat,
hogy javaslataikat osszák meg a küldöttekkel.
Dr. Szabó József: Elfogadásra javasolja a 2010. évi beszámolót.
Dalmadi Imre: Az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a 2010. évi beszámolót.
HATÁROZAT
BKMKIK 5/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi pénzügyi- és
mérlegbeszámolóját.
6. BKMKIK 2011. évi végleges pénzügyi terve
Gaál József: Felkéri Dalmadi Imre urat, az Ellenőrőz Bizottság elnökét, hogy egészítse ki a
napirendi pontot.
Dalmadi Imre: A kamarai törvényben jelenleg minden bizonytalan. A 2011. évi költségvetést
érintheti a kötelező regisztráció, mivel akkor a mostani tagdíj változni fog.
HATÁROZAT
BKMKIK 6/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi végleges
költségvetését.
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8. Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2010. évi tevékenységéről
Gaál József: Hozzáfűzi, hogy írásban mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
hozzáfűzni valója.
HATÁROZAT
BKMKIK 7/2011./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2010. évi beszámolóját.
9. Egyebek
Gaál József: A kamarai épület beépítésének témájához kapcsolódón elmondja, hogy ez az
ügy még nem zárult le. Megvételi ajánlatot tett a kamara, amit a tulajdonostársak nem
fogadtak el.
A kötelező tagsággal kapcsolatban még hozzáfűzi, hogy az elképzelés szerint ez minimális
hozzájárulást jelent majd a tagok számára, ami 5.000,- Ft lenne. Az általános feladatokhoz az
állami költségvetés adna forrást, de ezek a pontok még egyeztetésre kerülnek a jövőben.
Megköszöni a kamara munkatársainak, vezetőinek az aktív munkát.
Merényi Jakab: Hozzáfűzi, hogy nem minden táblázatban jó, ha az első három helyezettben
van a kamara. Úgy gondolja, hogy ha a Békéltető Testület sok ügyet tisztán lerendezett, akkor
az kamarai szempontból jó. A megye gazdaságának szempontjából az lenne a jó, ha a
Békéltető Testületnek hátra tett kézzel kellene ülnie, és nem kellene csinálnia semmit. A
másik téma a kamarai bevételek. Azon belül 30% volt a kamarai tagdíj. Az is kedvezőbb
lenne, ha az nem 30% lenne, hanem csak fele, és a többit pályázati pénzből tenné mellé a
kamara. Ilyennek gondolja a Széchenyi kártyát is. Dicsérendő a kamarai munkatársakat
tekintve, hogy ennyi Széchenyi kártyát rendeztek el, viszont jobb lenne a gazdaságnak, ha
nem vennének fel ennyi hitelt a vállalkozók.
Sipos Zsolt: Válaszában elmondja, hogy a Széchenyi kártyával a kamaránk ott van a 9-10% on, ami azt jelenti, hogy ez tartós, továbbá ennek a százaléknak a nagy része megújított. Más
megyékben nagyon sok olyan vállalkozás van, amely nem is tud hozzájutni a Széchenyi
kártyához, mivel alkalmatlanok arra, hogy hitelt vegyenek fel.
A pályázati témára térve elmondja, hogy mivel nem határ menti megye Bács megye, így a
határon átnyúló pályázataink negatívan kerültek elbírálásra. Kamarai szinten petíció is
megírásra került, mivel sem Csongrád, sem Békés, sem Bács megyei pályázat nem nyert. AZ
idei évben négy pályázat került benyújtásra, amit formailag már el is bíráltak, pozitívan, így
várunk a tartalmi elbírálásra. Alapvetően nincs olyan pályázati forrás, amellyel élni tudna a
kamara. Sokkal biztatóbb az, hogy 22% fölé emelkedett a szolgáltatási bevételek aránya. Ez
azt jelenti, hogy a vállalkozások bejönnek és szolgáltatást vesznek igénybe a kamarától. Két
tanulmányt is készített a kamara a TISZK számára, ami szintén egy lehetőség volt
közbeszerzés útján.
Abonyi Géza: A taglétszámmal kapcsolatban elmondja, hogy 150 új belépő volt toborzás
nélkül. Véleménye szerint minden rendezvényen fel kellene hívni a vállalkozók figyelmét,
hogy lépjenek be a kamarába.
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Sipos Zsolt: Évről évre megújul a szolgáltatási jegyzék. Sok vállalkozás nem is veszi igénybe
ezeket. Működik a referatúra rendszer, központilag kimennek a lényegi információk. A
toborzással kapcsolatban elmondja, hogy a stabil taglétszám azért maradt meg, mert nem
léptetett be a kamara olyan vállalkozást, amely év végével kilép. Pozitívum az, hogy nincs
toborzás, és így nincs tömeges elvándorlás sem. Pénzügyi válság után a vállalkozások
legnagyobb problémája a forráshiány. Amennyiben a kamara ki tudja a vállalkozásokat
szolgálni valamilyen formában az jó, hiszen akkor az azt jelenti, hogy a fizetőképességük
növekszik.
Nyerges Tibor: Szeretettel meghívja a jelenlévőket a kamarában megrendezésre kerülő
Szellemi és Tulajdonvédelmi Hivatal előadására.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető
……………………………….
Borbély Beáta

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………
Kőrösi András

………………………………………
Kósa József
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