JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2013. május 28-án, 14.00 órára összehívott
küldöttgyűlésén
Az ülés helyszíne:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Gróf Széchenyi István Konferenciaterme
Kecskemét, Árpád krt. 4.
Napirendi pontok:
Napirend előtt: Kitüntető díjak átadása
Dr. Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének tájékoztatója
1./ A szavazatszámláló Bizottságba tag delegálása a Kereskedelmi Tagozatból
előterjesztés: szóban
előadó:
Tamás Sándor, alelnök
2./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
3./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
4./ A BKMKIK 2012. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2012. évi pénzügyi és
mérlegbeszámolójához
előterjesztés: írásban
előadó:
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
Könyvvizsgáló jelentése
előterjesztés: írásban
előadó:
dr. Szabó József, könyvvizsgáló
5./ BKMKIK 2013. évi végleges pénzügyi terve
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2013. évi végleges
pénzügyi tervéhez
előterjesztés: írásban
előadó:
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
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6./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2012. évi tevékenységéről
előterjesztés: írásban
előadó:
Mészáros György, Etikai Bizottság elnöke
7./ A BKMKIK Alapszabályának módosítása
előterjesztés: írásban
előadó:
Gaál József, elnök
8./ A BKMKIK Testületi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
előterjesztés: írásban
előadó:
Gaál József, elnök
9./ A BKMKIK Kitüntető Díjszabályzatának módosítása
előterjesztés: írásban
előadó:
Gaál József, elnök
10./ A BKMKIK ingatlanvásárlása a székházon belül
előterjesztés: írásban
előadó:
Gaál József, elnök
Gaál József: üdvözölt minden jelenlévőt a 2013-as év első küldöttgyűlésén. Bejelentett két,
kamarát érintő halálesetet, amelyekkel kapcsolatban egy perces néma csenddel emlékeztek meg az
ülés résztvevői.
A meghívóban szereplő program változásáról tájékoztatta a jelenlévőket, mely szerint Dr. Parragh
László elnök úr a tervezettel ellentétben az ülés végén tartja meg beszámolóját.
Bejelentette továbbá, hogy a meghívott Dr. Zombor Gábor polgármester úr és Szemereyné Pataki
Klaudia alpolgármester asszony előzetes visszajelzésükkel ellentétben sajnálatos módon nem
tudtak eljönni az ülésre.
Józsa László úr távolléte miatt felkérte Almásiné Bagi Évát, a mandátumvizsgáló bizottság tagját,
tegye meg a bizottság jelentését a szavazatképességet illetően.
Almásiné Bagi Éva: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 64 küldött közül 39-en jelen vannak, így a
küldöttgyűlés határozat- és szavazatképes.
Gaál József: Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Szerencsi Évát.
HATÁROZAT
BKMKIK 01/2013/KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta
Szerencsi Évát jegyzőkönyvvezetőnek.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta: Tasi Lászlót és Kurdi Viktort.
HATÁROZAT
BKMKIK 02/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tasi Lászlót.
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HATÁROZAT
BKMKIK 03/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kurdi Viktort.
Gaál József: elmondta, a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések írásban korábban kiküldésre
kerültek. Tájékoztatásul elmondta, új pont felvétele csak akkor lenne lehetséges, ha a küldöttek
teljes számmal jelen vannak, így erre jelen ülésen nem volna lehetőség. Felkéri a megjelenteket,
szavazzák meg a napirendet.
HATÁROZAT
BKMKIK 04/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a
Kamara napirendjét.
1./ A Szavazatszámláló Bizottságba tag delegálása a Kereskedelmi Tagozatból
Gaál József: Felkérte Herczeg Antalt, a jelölőbizottság elnökét, tegye meg a delegált tagra
vonatkozó javaslatát.
Herczeg Antal: elmondta, a kereskedelmi tagozatban változás történt: Balla Zoltán úr kilépett,
helyére javasolta Kovács Jánost, a Treff Bt.-től. Balla Zoltán úr töltötte be a szavazatszámláló
bizottsági tagságot, helyére szintén Kovács Jánost javasolta.
HATÁROZAT
BKMKIK 05/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta
Kovács János (Treff Bt.) Szavazatszámláló Bizottságba való delegálását.
2./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
Gaál József: rövid áttekintést tartott a kamara életével kapcsolatban, a legutóbbi küldöttgyűlés óta
eltelt eseményekről. Elmondta, rengeteg eseményre került sor az utóbbi majdnem fél évben, így a
teljesség igénye nélkül számol be az elmúlt időszakról. A Gazdasági Ablak (Petőfi Népe
melléklete) és a kamara honlapjának olvasói nagyjából ismerhetik a fontosabb eseményeket.
Gazdasági áttekintését az MKIK Gazdaság és Vállalkozás elemző Intézete által készített
elemzéssel kezdte. Elmondta, mintegy 3500 céget kérdeztek meg konjunktúraindex
elkészítéséhez, amely hozzávetőleg 80%-os válaszadói aránnyal készült.
A diagramon látható volt a GDP változása, amely az elemzés alapján negatív irányú. A legutóbbi
negyedéves adat egyébként ezen nem szerepelt. Az is kimutatható volt, hogy a konjunktúramutató
felfelé változott. 2011 októberében volt jelentős esése, azóta stagnálást mutat, de a legutóbbi mérés
szerint jelentős emelkedés következett be. Véleménye szerint a naprakészség miatt mindenképpen
figyelni kell a híreket, hiszen naponta elhangzanak egymásnak ellentmondó hírek. Reménye
szerint a javuló tendencia tovább folytatódik.
Elmondta, Magyarországon a keleti országokkal összehasonlítva látszik a javulás, amely
optimizmusra ad okot. Látható volt a diagramból, hogy 2103 első negyedében a GDP változása
Litvánia és Lengyelország után Magyarországon volt a legpozitívabb.
A Munkaügyi Központ által készített táblázat munkanélküliséggel kapcsolatos adatai kapcsán
kiemelte, három térségben csökkent az álláskeresők aránya az egy évvel korábbihoz képest.
(Kecskemét, Kunszentmiklós, stb.)
Az elmúlt egy hónap változása jobb képet mutat. Ami szembetűnő, a megyei déli területein a
legrosszabb a helyzet. Fontos viszont, hogy a csökkenés is ezeken a területeken volt a legnagyobb.
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A „fűrész” diagram az elmúlt három év tendenciáit mutatta be: a téli csúcs után a tavaszi,
mezőgazdasági munkák és az építőipar által adott lehetőségek javítanak a helyzeten.
Kiemelte még, hogy a felkínált álláshelyek száma márciusban volt a legnagyobb. Véleménye
szerint a szokásos -téli pangást követő- tavaszi fellendülésről lehet szó.
Az elmúlt félév szakmai rendezvényei közül kiemelte a kamara fontosabb szakmai rendezvényeit;
Fontosnak tartotta megemlíteni a stratégiai szakképzési megállapodást, amelyet tíz Kecskemét
térségi vállalkozás írt alá a városi önkormányzattal együttműködve, és melyhez két – Bács-Kiskun
megyén kívüli- cég csatlakozott a közelmúltban.
Több év szünet után ismét megrendezésre került Baján a Bácskai Nap - Kiváló Bácskai Termék
rendezvény. A védjegyet a kamara regisztráltatta jó néhány évvel ezelőtt; jelenleg határon túli
kiterjesztéséről is folynak már a tárgyalások.
Mint örökzöld témákat megemlítette a pénztárgépek beszerzésével kapcsolatos rendezvények, és
az építőipart érintő szabályozások, ahol komoly hatósági feladatokat kapott a kamara. Személyes
megjegyzésként elmondja, az építőiparban nehéz változást hozni,áttörést elérni a nem fizetőkkel
szemben. A cél elsősorban az kell hogy legyen, hogy legyen munkája az építőiparnak!
Rengeteg egyeztető megbeszélésre is sor került az utóbbi időszakban. Területfejlesztési témában
jelentős cégvezetők résztvevőivel, VOSZ, Megyei Önkormányzat vezetői részvételével tartottak
megbeszélést. A cél az, hogy közös meghatározás alapján olyan irányokat és projekteket jelöljenek
ki, amelyeket be lehet majd építeni támogatási programokba.
Az elnökség részt vett a Mercedes gyárlátgatáson, amelyen a pécsi kamara 10 fős csoportja is
csatlakozott.
Kiemelendő még a Hatósági Kerekasztal megbeszélés amelyen jelen volt Dr. Zombor Attila és Dr.
Kerényi János kormánymegbízott úr is. Általános témákról volt szó, kellemes légkörben telt a
megbeszélés, nyitottság volt tapasztalható. Felmerült az is, hogy jó néhány olyan tanácsadó
működik a piacon, akik nem biztos hogy megütik a megfelelő szakmai és erkölcsi mértéket, tehát
nem hozzáértői a területüknek. A vezető urakkal arról folytattak megbeszélést, miszerint kellene
egy közös minőségbiztosítási rendszer, amely alapján lehetne tudni, ki alkalmas egyes feladatokra.
Hatóságok nem adhatnak tanácsot, mert erre nincs lehetőség.
Beszámolt a regisztráció alakulásáról. 1736 tag (kis növekedés) díjfizetés. Közel 38.000 a
regisztráltak száma. Erre az évre ennek kicsit több mint fele rendezte csak a díjfizetést. Sokak
számára nem volt egyértelmű a regisztráltak közül, hogy éves szinten kell fizetni az 5.000 forintos,
adatbázis használatra szánt díjhoz. Felmerült, hogy -friss és autentikus adatokkal- cégminősítő
rendszert használhatna a kamara.
A szakképzéssel kapcsolatosan elmondta, csökkent a gyakorlati képzőhelyre beiskolázottak száma,
azaz a tanulóképzéssel foglalkoztatottak száma, több megye között Bács-Kiskun megyében is.
Ennek egy oka lehet, hogy a vállalkozások lehetőségei, képességei is korlátozottak, kevesen
képesek teljesíteni a feltételeket.
Pályaválasztással kapcsolatban komoly kérdőíves felmérés készült diákok és szülők
megkérdezésével, a GVI intézet által. Ahogyan a múlt évben is, idén is releváns, hasznos adatokat
vár a kamara az elemzésektől.
A közeljövőben roadshow-t tartanak Baja, Kalocsa városában, valamint a megye területén több
településen, mely keretében üzemlátogatásokra kerül majd sor. Ennek kapcsán elmondta,
bármelyik cég jelentkezhet, amely be szeretné mutatni gyárát a diákoknak.
Beszámol a Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyről,
amelyen 28 szakmában 250 diák tett vizsgát, ahova 560 diákot utaztatott a kamara. Elmondta,
remekül szerepeltek a megyei diákok: négyen első, öten második és öten harmadik helyezést értek
el. Hagyományosan a Hírös Héten rendezett ünnepi mesterlevél átadáson díjazzák majd őket és
tanáraikat.
A mesterképzés kapcsán elmondta, 21-en vesznek részt mesterképzésen, 13 szakmában.
Szakképzési folyamatok támogatására a decentralizált keretből a szakképzés tárgyi feltételeinek
fejlesztésre 12 cég kapott pályázat útján 172.000.000,- forintot, valamint 7 intézmény
103.000.000,- forintot kapott a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata alapján.
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Diagramon mutatta be az év elején elkészített, lánctartozásokkal kapcsolatos felmérés
eredményeit, amelyen látható, mely ágazatokban a legnagyobb a lánctartozások aránya. Az adatok
szerint a szolgáltatási szektor megelőzi a kereskedelmet és építőipart. Véleménye szerint a
legnagyobb adós valószínűleg az állam maga, valamint az építőipar, a kereskedelem, egyéb ipari
szektorok, stb.
A januári felmérésre 123 cég válaszolt; ekkor az átlagos kintlévőség összege 30,6 millió,az átlagos
késés pedig 223 nap. Ilyen pénzügyi helyzetben nem könnyű a vállalkozások számára a túlélés.
Mindazok az intézkedések amelyeket a kormány eddig tett, remélhetőleg meghozzák hatásukat.
Hírös Beszállítói Klaszter 2013-ban megpályázta az akkreditált innovációs klaszter címet . A
klasztertagok közös projektje egy hőkezelő üzem létrehozása, valamint az a beszállítói integrátori
program, melynek kidolgozója szintén a klaszter. Ennek célja a multik, és a magyarországi multik
beszállítóinak –kis- és középvállalkozások- integrálása.
A külügyet érintő fontos események között megemlítette a Magyar-Szerb vendéglátó ipari klubot,
illetve az IEP (intelligens európa projekt) melyen több száz építőipari szakember vett részt, uniós
támogatás keretében.
A Széchenyi kártya program kapcsán említésre méltó új elem a beruházási és forgóeszköz hitel,
mely kapcsán a kormány úgy döntött, 5%os kamattámogatással segíti a vállalkozásokat.
Békéltető Testület munkájáról elmondta, növekedés tapasztalható az ügyek számát illetően. Idén
eddig 163 eset fordult elő.
A szakmai munka területein kiemelendőnek tartotta az MKIK autóipari szekció ülését, amely a
biztosítók kárrendezési gyakorlatát taglalja majd, mely során a számla nélküli kifizetések miatt a
feketegazdaság előtérbe kerül. Sokan javíttatnak feketén; ez kb mintegy 20.000.000.000. ft-os
kiesést jelent éves szinten az államnak. Fontos lenne, hogy a biztosítók csak számla ellenében
fizethessen a károsultaknak, esetleg kisebb sérülések esetében legyen lehetőség megállapodás
alapján fizetni.
A felsőoktatási kerekasztal munkája kapcsán elmondta, szinte állandó téma a regisztrációs
adatbázis használata, élő munkaterhek csökkentése, adminisztráció csökkentése, és az innováció
támogatása.
Fontos megemlíteni az érintkezési területet az agrárkamara és kereskedelmi és iparkamara között;
kérdéses, hogy a közös területeken mi a helyzet; az agrárkamara még nem készült fel minden
területre. Megoldásokat kell találni a kettős tagsága azok esetében, akik szeretnének a kamara
tagjai maradni, azonban a kettős tagságot nem tudnák vállalni. A cél hogy a gazdaság jól
működjön.
Egyeztetések folyamatban vannak a trafik törvényről, az elektronikus útdíjról, és a kormányzati
stratégiákkal kapcsolatban is.
Pintye László: Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságról elmondott pár kiegészítést. Az ülés
előtt többen érdeklődtek tőle szakképzési pályázatok kapcsán. Beindult az MFKB, úgy érzi, példás
az összefogás a kamarai apparátus munkatársai részéről. Titkár úrral és Elnök úrral együtt
megkeresték azokat a kulcsembereket, akiket bevonva - állandó meghívottként- a munkát javítani
tudnák (Palotás József úr –KLIK megyei tankerületi igazgató, Orcsik Attila úr -Kormányhivataloktatási főosztályvezető), Kollár Péter, Munkaügyi Központ igazgatója). Közreműködésükkel
elkészült az első munkaterv; mindent sikerült megfelelő színvonalon, a megfelelő határidőre
elkészíteni.
Problémák azonban sajnos továbbra is vannak: nem jelent meg a végrehajtási rendelet. Egy
hónapja véleményezte az MFKB a végrehajtási rendeletet (NGM) a bizottsággal kapcsolatban.
Ennek ellenére jelenleg sem elérhető a rendelet.
2013 február 26-án leadta az MFKB a 2012. évi decentralizált pályázat kiírásával, lebonyolításával
kapcsolatban tapasztalt problémákat. A régiós pénzeknek alig 50%-át (pontosan 47%-ot) kapta
meg az MFKB. Ez körülbelül 75.000.000,- forinttal kevesebb, mint a régiós elosztás idejében.
Emiatt új mutatószámokat javasoltak, másrészt fontosnak tartották megválaszoltatni azt a kérdést,
hogy a vállalkozásnak miért kell a szakképzési pályázatnál 6 hónapig lekötni az önerőt? Ha valaki
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nem nyert a pályázaton, azt be kellett mutatnia a banknak, és csak így tudták feloldani a lekötést.
Hosszú utánajárásra van szükség a papírmunka miatt. Aki nyert, annál az előleg utalásáig a
zárolást nem oldották fel a bankok. Elmondta, több pontra is kértek módosítást, visszajelzésre
várnak. Május közepére ígértek kiírás tervezetet, de jelenleg nincs több információ, így még nem
tudni mikor lesz decentralizált pályázat. Tervezik, hogy amennyiben lesz további információjuk,
tartanak majd pályázati tájékoztatást. Gondot okoz, ha hónapokig értékelik a formai hibák miatt a
pályázatokat, csökkenteni kellene az anomáliákat. Remélhetőleg az új szakmai főigazgató
intézkedései változást hoznak, és a tavalyi évben tapasztalt anomáliák csökkenjenek.
HATÁROZAT
BKMKIK 06/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta
az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót.
3./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
Gaál József: a tagdíjfizetés szabályzata módosult, ezt a munkatársak végrehajtották, a honlapon
ellenőrizhető.
HATÁROZAT
BKMKIK 07/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta
az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
4./ BKMKIK 2012. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója
Gaál József: Írásban előzetesen kiküldésre került.
Dalmadi Imre: Elmondta, 2011-ben volt a beszámolóban két kritikus kérdés amelyek függőben
maradtak. Akkor a könyvvizsgáló úr kérte, hogy ezek a neuralgikus kérdések rendeződjenek a
2012-es beszámolóra. A 2013-es év hátrány nélkül kezdhető.
Megköszöni Dr. Szabó József könyvvizsgáló úr munkáját, aki visszavonul a könyvvizsgálói
tevékenységtől. A munkaszervezet nevében ajándékot ad át. Elmondta, nagyon jó szakmai
együttműködésben dolgoztak együtt.
Az Ellenőrző Bizottság az interregnum elkerülése végett gondoskodott az új könyvvizsgáló
megválasztásáról. A 2013-as évre megválasztották, Tóthné Sallai Évát. Elmondta, bízik benne
hogy a kamara gazdálkodása,és annak elszámolása a jövőben is, a korábbi évekhez hasonlóan
sikeres lesz.
HATÁROZAT
BKMKIK 08/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK 2012. évi végleges pénzügyi és mérlegbeszámolóját.
5./ BKMKIK 2013. évi végleges pénzügyi terve
Sipos Zsolt: üdvözölt mindenkit a küldöttgyűlésen. Megemlítette a mérlegpozitívumot, amely a
kamara életében ritka, egyben jelentős is. Az eredményt a regisztrációs hozzájárulás bevételének
tulajdonította. Ellenőrző Bizottsággal közösen a tagdíjból származó kintlévőségek átstrukturálására
került sor. Bevezették a díjbekérő intézményét, tehát a díjtételek a könyvelésben nem jelennek
meg; akkor kerülnek csak a rendszerbe, ha már befizetésre kerültek. Ezáltal a tagdíjból, azaz a be
nem fizetésből származó anomáliákat stabilabbá tették. A könyvelésből a szakképzési hozzájárulás
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összegét is kivezették. Jelentős összeg volt, ezért nagyon jó hogy 2013-ban tiszta lapokkal lehet
kezdeni.
Elmondta, a taglétszám stagnál, mégis ez örömteli hír, mert van ahol jelentős csökkenés
tapasztalható. A kamara kapott egy feladatot: változtatás legyen a szolgáltatási mentalitásban, ami
a regisztrációval kapcsolatos. Csökkent a regisztrációval kapcsolatos fizetési szándék: alig 40%
fizetett határidőre. Megemlíti a behajtás problémáját, amely országos szinten tapasztalható.
Népszerűtlenség oldásaként az adatbázis nyújtotta lehetőséget szeretné felhasználni a kamara,
ezáltal maga mellé állítva a vállalkozásokat.
A kamara szolgáltatásairól elmondta, megújult a szolgáltatási kódex; elektronikus formátumban a
honlapon elérhető lesz. A weboldal is megújulás útján van; várhatóan július elejétől már a
megújult felületen érhetik el az érdeklődők. A jelenlegi honlap 3 éve működik.
PowerPoint formájában bemutatta az új arculatot,az új kereső felületet. A tartalom az
érdeklődésnek megfelelően újult meg, tehát főleg az oldalak látogatottsága alapján.
Péjó Zoltán, a kalocsai képviselet vezetőjének ötlete a Bácstermék.hu oldal, melynek célja, hogy
Bács-Kiskun megye termékeit jobban megismerjék az érdeklődők.
Más fejlesztések is folyamatban vannak, megemlítette az Ellenőrző Bizottság által elvárt
adminisztrációs fejlesztést. Fontosnak tartja a kamara, hogy egy kommunikatív felület is legyen a
honlapon, amely a papírfelhasználást csökkentené, emellett egyszerűsítené a folyamatokat. Ennek
eredményeképpen az „A” és „B” (adatközlő) adatlapok benyújthatók elektronikusan is. Jelenleg
tesztelés alatt áll az „Interface”-nek nevezett kommunikatív felület, amely jövőre kerül élesítésre.
A kamara másik fontos fejlesztési tevékenysége az Evopay Kft. közreműködésével tervezett,
tartalomszolgáltatási rendszer amely okostelefonokra és táblagépekre alkalmazható intelligens
megoldásokat jelent. Lényege, hogy strukturált információközlést tesz lehetővé. A kamara
adatbázisában 17.000 mobiltelefonszám van, így egy elég nagy vállalkozói tömeg lehet elérhető. A
regisztrációs díj ellenében (500ft) mindenki számára biztosított lehet a szolgáltatási jogosultság.
Kiemelendőnek tartotta a kamara nyomtatott sajtóban való megjelenését is, ezzel kapcsolatosan
megemlítette a Petőfi népe 4 oldalas, Gazdasági ablak című mellékletét.
HATÁROZAT
BKMKIK 09/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK 2013. évi végleges pénzügyi tervét.
6./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2012. évi tevékenységéről
Gaál József: Írásban előzetesen kiküldésre került.
Mészáros György: az áprilisi 16-án tartott elnökségi ülésre utalva elmondta, Gaál József elnök úr
feltette a kamarai tagság és a regisztráció közötti, jogi alapon nyugvó megváltoztatásának kérdését.
Az Országos Etikai Bizottság ülésén megvitatták az építőipar etikai kódexét. A szankciók oldalon
csak a kamarai tagok oldalán létezik a szankcionálás, viszont maga a kódex mindenkire
egyöntetűen vonatkozik. Elmondta, ebben kellene törvényi módosítást elérni.
Gaál József: a májusi hatósági kerekasztal megbeszélésen felmerült ugyanez a téma, és a hatósági
vezetők említették, jó lenne ha a kamarának volna hatásköre etikai kérdésekben a teljes regisztrált
körre. Elmondta, nagy felelősséget jelentene a kamarának, és bár nem biztos benne hogy valóban
szükség van erre, valamilyen módosítást mindenképpen szükségesnek tart.
HATÁROZAT
BKMKIK 10/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK Etikai Bizottságának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
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7./ A BKMKIK Alapszabályának módosítása
HATÁROZAT
BKMKIK 11/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK Alapszabályának módosítását.
8./ A BKMKIK Testületi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Gaál József: Írásban előzetesen kiküldésre került.
HATÁROZAT
BKMKIK 12/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK Testületi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
9./ A BKMKIK Kitüntető Díjszabályzatának módosítása
Gaál József: az Év beszállítója díj kapcsán kiegészítésként elmondta, hogy utólag kiderült, a
Nemzeti Gazdasági Minisztériumnak már van egy beszállítókat díjazó kitüntetése, ami
kapcsolódik a reális folyamatokhoz.
HATÁROZAT
BKMKIK 13/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK Kitüntető Díjszabályzatának módosítását.
10./ A BKMKIK ingatlanvásárlása a székházon belül
Gaál József: Írásban előzetesen kiküldésre került. A házban már megvásárolt a kamara egy 60
nm-es ingatlant a földszinten. Az elnökség támogatta ezt az ötletet, hiszen úgy gondolja, aez remek
lehetőség. Szükség van a területre, és a kamarán belül kerül sor új terület szerzésére. Jól átgondolt,
illetékesek által megvizsgált volt a vásárlás.
Dalmadi Imre: Elmondta, az Ellenőrző Bizottság hosszasan és részletesen megtárgyalta minden
irányból a témát, és támogatja a részben ingatlan cserével megvalósult ingatlanvásárlást.
HATÁROZAT
BKMKIK 14/2013./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a
BKMKIK székházon belül ingatlanvásárlását.

Gaál József: Végül elmondta, mondhatni forradalmi időszakot él a kamara. Igaz ez a teljes
kamarai hálózatra, főleg a Bács- Kiskun megyeire. Az informatikai lehetőségeket kihasználva,
főként a pluszbevételekből több fejlesztés történik. Változás történik a nézőpontot illetően is,de
egyéb komoly változások is folyamatban vannak.
Felkéri Dr. Parragh László MKIK elnök urat előadása megtartására.
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Dr. Parragh László: megtartotta beszámolóját, majd kitüntető díjakat adott át Pivon József,
Kőrösi András, és Tamás Sándor uraknak.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető
……………………………….
Szerencsi Éva

jegyzőkönyv hitelesítő
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