JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén
2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben
(9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.)

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Kiss Sándor főtitkár
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja
Forjánné Bakucz Krisztina jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 16.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket.
Bemutatta azokat az új küldötteket, akik a küldötti helyek megüresedése kapcsán
megválasztásra kerültek.
Az Ipari tagozat részéről Farkasné Horváth Judit helyett Magyar Elemér, a Szolgáltatási
tagozat részéről Dr. Andor Ferenc helyett Heckenast István, Szeder Tibor helyett Illés Károly,
Iváncsics István helyett Tóth Imre, a Kézműipari tagozat részéről Balikó József helyett
Csukovits Imre került megválasztásra.
Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Bukvai Albertné alelnök lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
8/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Bukvai Albertné látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2010. december 14.
Bukvai Albertné levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 31 fő küldött van jelen.
Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Forjánné Bakucz Krisztinát a kamara ügyintéző szervezet munkatársát
javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
9/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre
Forjánné Bakucz Krisztinát a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2010. december 14.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Cseri József és Magyar Elemér urakat javasolta, továbbá
bejelentette, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

10/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Cseri József és Magyar Elemér urakat 29 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2010. december 14.
Bukvai Albertné levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.
11/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2010. december 14.
1. napirend
Összefoglaló a megye gazdaságának 2010. évi főbb történéseiről a kamara szemszögéből
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre
vonatkozó tájékoztatóját.
Kovács Vince elnök tájékoztatójában elmondta, a gazdaság oldaláról egy nagyon enyhe
élénkülés tapasztalható. Vannak olyan területek, ahol az átlagosnál jobb a helyzet, de vannak
olyan területek, amelyet még az a mélyponti állapot jellemez, ahova az elmúlt években került
a magyar gazdaság, egyes területeken azonban még mindig további visszaesés tapasztalható.
A vas megyei ipar teljesítménye februártól vett lendületet a nemzetközi megrendelések
felfutásának köszönhetően. A termelés volumene minden hónapban meghaladta az előző év
bázisidőszakának teljesítményét, és szeptemberrel bezáróan 14 %-os emelkedést mutat.
A termelési értékkel közel azonos volt az értékesítés, amely 12,0%-kal emelkedett. Az I-III.
negyedévben átlagosan 20 225 fő állt alkalmazásban a megyei székhelyű közepes- és
nagyméretű ipari főtevékenységű vállalkozásokban, az előző év azonos időszakához képest
egytizeddel kevesebb. 2010 folyamán azonban már javult a foglalkoztatási helyzet, július és
szeptember között csaknem ezer fővel többen dolgoztak az iparban, mint a téli hónapokban.
Az egy alkalmazottra vetített termelési érték nagysága (19,9 millió Ft/fő) nőtt az egy évvel
korábbihoz viszonyítva. A termelékenység szintje az országosnak a héttizedét, a nyugatdunántúlinak pedig a kétharmadát tette ki.
A megyei székhelyű építőipari szervezetek I-III. negyedévi teljesítménye mérsékelt
aktivitásról tanúskodott. E vállalkozások az időszak folyamán összesen 13,0 milliárd Ft értékű
munkára nyertek megbízatást. A visszaesés mértéke hasonlóan alakult az épületek építése és
az egyéb építmények területén.
A megye építőipari vállalkozásainak gazdasági potenciálja területi kitekintésben szerény. Az
első kilenc hónapban az ittenieknél kisebb értéket egyedül a Nógrádban bejegyzett
vállalkozások állítottak elő. A termelés intenzitása alapján felállított sorrendben pedig Vas
mindössze Nógrád, Békés, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok
megyéket előzte meg.
A megrendelések hiánya miatt a vállalkozások egy része kényszerűségből létszámleépítést
hajtott végre, szerencsésebb esetben részmunkaidős foglalkoztatás bevezetésével igyekezett
munkavállalóit állományban tartani.

Az idegenforgalom az a szegmense Vas megye gazdaságnak, ahol egyfajta élénkülés látható,
hiszen a szálláshelyek kapacitása növekedett, forgalmuk javult és a foglalkoztatásban betöltött
szerepük is ezzel párhuzamosan javuló tendenciát mutat.
A hazai turistaforgalomban a külföldi vendégéjszakák száma nőtt elsősorban, az első kilenc
hónapban a turisták 42%-a volt külföldi és a látogatók 95%-a az Európai Unió területéről
érkezett.
A gazdasági szervezeteknél a javuló üzleti kilátások is közrejátszottak abban, hogy a III.
negyedévben élénk maradt a gazdasági szervezetek alapítása. A szervezetek 92%-a folytatott
nyereségérdekeltségű tevékenységet.
A beruházásoknál fokozódott a megyei székhelyű, legalább öt főt foglalkoztató gazdasági
szervezetek beruházási aktivitása. Amíg az első két negyedévben az előző év azonos
időszakához képest folyó áron csökkent a teljesítményérték, július és szeptember között közel
6 milliárd Ft-tal múlta felül a 2009 III. negyedévit. Ennek eredményeképpen az első kilenc
hónapban az új tárgyi eszközök létesítésére előirányzott források együttes összege meghaladta
a 30 milliárd forintot.
A beruházások között az ingatlanfejlesztések voltak a meghatározóak. Épületekre,
építményekre 6,6 milliárd Ft-tal többet (összesen 14,2 milliárd Ft-ot) költöttek a tavalyinál,
miközben a többi anyagi-műszaki csoportban mérséklődött a ráfordítások nagysága.
A foglalkoztatási helyzetet tekintve érdekes kép körvonalazódik. Tavaly ill. az idei év elején
14.000 munkanélkülit tartott számon a Munkaügyi Hivatal. Napjainkra ez 10.500 főre
csökkent, ugyanakkor a foglalkoztatottak száma nem nőtt ennyivel.
A javuló tendenciák ellenére júliusban 44, szeptemberben 387 munkavállalót érintő csoportos
létszámleépítésről érkezett bejelentés a munkaügyi kirendeltségekhez. A szeptemberi
bejelentéssel egy élelmiszeriparba tartozó munkáltató döntött – a belföldi kereslet
csökkenésére hivatkozva – több száz fő elbocsátásról.
A Központi Statisztikai Hivatal munkaerő-felmérése szerint július-szeptemberben Vas
megyében javult a munkaerő-piaci helyzet. A harmadik negyedévben a 15-74 éves
népességnek átlagosan 57,9%-a, 117,2 ezer gazdaságilag aktív személy volt jelen a
munkaerőpiacon, 1,5%-kal több az egy évvel korábbinál. 2010 július-szeptemberében az
alkalmazásban állók száma közel kétezer fővel volt több, mint január-márciusban.
A versenyszférában az átlagnál jobban nőttek a keresetek, míg a költségvetési
intézményeknél.
Bukvai Albertné levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.
2. napirend
Beszámoló az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről, az előző
Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról
Bukvai Albertné levezető elnök azzal a kérdéssel fordult a napirend előterjesztőjéhez,
Kovács Vince elnökhöz, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az összeállított anyaghoz.
Kovács Vince elnök az írásos anyaghoz nem kívánt kiegészítést tenni, a küldöttek részéről
kérdés, egyéb észrevétel nem merült fel.

12/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző Küldöttgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről és a küldöttgyűlés ezen időszak
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 3. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi fő célkitűzéseinek, feladatainak és
a 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Kovács Vince elnök és Kiss Sándor főtitkár urakat
tájékoztatójuk megtartására.
Kovács Vince elnök a 2011.évi fő célkitűzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a kamara a
2011. évi tevékenységét a 2009-2010. évben elfogadott stratégia mentén próbálja
megszervezni. A gazdaság, ill. a politikának a kapcsolata még most sem mondható
felhőtlennek, jóllehet elindult egy pozitív folyamat. Erre gondolva és a változásokat is
figyelembe véve próbálta a kamara összefoglalni a 2011. évi főbb célkitűzéseit a stratégia
mentén. A legfontosabb feladatok az érdekérvényesítés, a tagoknak a szolgáltatások
biztosítása. A kamara jelenlegi állapotával és gazdaság jelenlegi szervezettségénél a kamara
még nem kapta meg azokat a lehetőségeket, feladatokat, amelyek az európai rendszerben
elfogadottak és szükségesek. Ugyanakkor az is igaz, hogy függetlenül a hatalmon lévő
kormányzattól, a kamarával kapcsolatban mindig voltak tervek. Volt olyan terv, amely
integrálni akarta a kamarát, volt amely asszimilálni akarta és volt olyan ami semmit nem tett,
hanem valamilyen módon eltűrte azt a fajta kritikát, amit a gazdaság szervezéssel
kapcsolatosan a kamara megfogalmazott. Elindult egy együttműködési folyamat a választások
előtti kölcsönös kötelezettség vállalás alapján, ugyanakkor ez a folyamat lassú. Többet várnak
a kamarától még akkor is, ha a jogosítványai nincsenek az elvárható szinten.
2010-ben a kamara kevés jogosítvánnyal és kevés eszközzel ért el eredményeket. A politika
és a kamara közötti együttműködés első jele az elmúlt hónapban a kormány és a kamara
között létrejött szakképzési együttműködési megállapodás. Azonban olyan feladatokat is fel
kell vállalni, ami a gazdaság szereplőinek a konkrét helyzetbe hozását adhatja. A kamarának a
pályázati rendszerrel kapcsolatos gondolatokat kell markánsabban megfogalmazni. A
közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekben kapott a kamara jogosítványt, de ez olyan jellegű
feladat, amelynek végrehajtása csak a vállalkozókkal együttműködve érhető el.
A kamarának konkrét feladatokat kell átvennie és ezeket a feladatokat jól kell végezni.
Bukvai Albertné levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte Kiss Sándor
főtitkárt, hogy tegye meg hozzászólását a napirendre vonatkozóan.
Kiss Sándor főtitkár az írásos napirenddel kapcsolatban elmondta a VMKIK 2011. évi
költségvetésének tervezése szoros összefüggésben van a stratégiai célokkal. A költségvetés
összeállítása nem bizonyult egyszerű feladatnak, mivel sok a bizonytalansági tényező. Két
sarkalatos pontja a Békéltető Testület és az RFKB. Ugyanakkor az Országgyűlés elfogadta a
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatására vonatkozó
azon módosítási javaslatot, amely dr. Kupcsok Lajos és Szatmáry Kristóf országgyűlési
képviselők terjesztettek elő. Ennek köszönhetően az eredetileg 200 mFt összegű támogatást
300 mFt összegben sikerült elfogadtatni.

A kamara költségvetése a hagyományos szerkezetben került összeállításra.
A tagdíjbevételek terén 2010. évben 8%-os csökkenés volt tapasztalható, akkor 26 mFt került
realizálásra. 2011. évben 4%-os növekedéssel 26 mFt helyett 27 mFt tagdíjbevételt
tervezünk. Az önkéntes tagság idején azoknak a vállalkozásoknak, akik nem rendezik kamarai
tagdíjtartozásukat megszüntetésre kerül a kamarai tagságuk. Összeállításra kerültek
tagozatonként is 2009-2010. évben a tagdíjbevételek.
Figyelembe kell venni, hogy nagyobb vállalatoknál, ha a tagdíj maximumát nézzük, akkor
csökkenés látható. Egyedi tagdíj megállapodással, együttműködéssel kiegészítve sikerült
megtartani nagyvállalatokat, hogy kamarai tagok maradjanak.
A stratégiára kitérve elnökségi ülésen is elhangzott, hogyan lehetne a kamara szervezettségét,
a tagok közötti kapcsolatrendszert erősíteni. Ehhez várja a kamara Elnöksége a küldöttek és a
tagok javaslatait, véleményét is.
A szolgáltatási tevékenységek területén 2011-ben a közjogi feladatok erősödésével lehet
számolni. Okmányhitelesítésben az elmúlt évihez képest növekedést tervezünk. Azok a cégek
akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik bizakodónak tűnnek a harmadik országba történő
szállítások kapcsán.
2010-ben jelentős forrást jelentett az építésügyi regisztráció. A következő évben kisebb
bevétel mellett továbbra is költségként jelentkezik az építési vállalkozások ellenőrzésének
feladata.
A Széchenyi Kártya forgalma a 2007. évi csúcsot követően csökkenő tendenciát mutat. A
2010. szeptember 1-től induló Széchenyi Beruházási Hitelre, valamint a 2011-től induló
Széchenyi Önerő Hitelre alapozva 2011-re 5 millió Ft bevétel elérését tűzi ki célul a kamara.
A gazdaságfejlesztési szolgáltatások esetében az innováció ösztönzése és iparjogvédelem
területén megvalósított szolgáltatások bevétele az előző évihez hasonló volumenben
tervezettek.
A szakképzés területén a különféle tanfolyamok, képzések és rendezvények szervezése profitorientált módon folyik.
2011. évben az előző évi 338 tanulóval szemben 814 tanuló szintvizsgáztatása tervezett.
A gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzését az előző évekhez hasonlóan az MKIK-val
kötött támogatási szerződés alapján végzi a kamara. 200 képzőhely ellenőrzése van
betervezve.
A tanulószerződések felügyeletét az előző évi 2,5 tanácsadói státusszal szemben ismét 4
tanácsadói státusszal kerül ellátásra. A feladatra kapott finanszírozás összege 17.532 ezer Ft.
További ½ státusz jut a vizsgadelegálással összefüggő feladatokra, mely szintén támogatott.
A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság társelnöke szakmai munkáját segítő regionális
programkoordinátor foglalkoztatására az előző évi 9 mFt helyett 7 mFt a támogatás, a feladat
közvetlen költsége 5 mFt.
Kiss Sándor főtitkár a pályázati projektek közül kiemelte a három futó projektet (Regionet
aktív, Tourist Net, Pannon Gasztronómiai Élmények). A Europe Direct projekttel együtt a 4
szerződött projekt mellett 3 új projekt van elbírálás alatt. Két szlovén-magyar együttműködés
(turisztika illetve szakképzés témában) és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programba beadott
Vállalati Tanácsadás pályázat.
Ezek közül a költségvetésben csak a szakképzési témájú szlovén-magyar projekt szerepel.
A projektek utófinanszírozottak, ezért jelentős előfinanszírozást igényelnek.
A nyomtatott és elektronikus kiadványokat tartalmazó integrált marketing tevékenységgel
összefüggő hirdetési bevételek 2,2 millió Ft összegben, míg a marketing költségek 3,6 millió
Ft összegben tervezettek.
9 mFt a tervezett rezsi költség, kedvezőbb díjtételt jelent a telefon esetében a váltás, ill. a
biztosítóváltás a kamarai gépkocsik esetében.

2011-ben a kamara vezető munkatársai számára béremelésre nem kerül sor, azonban az
adótörvények változása által hátrányosan érintett munkavállalói körben bérkorrekció
szükséges.
A szakképzési tanácsadók és a szakképzési adminisztrátor (támogatásból finanszírozott)
bérköltsége és járulékai a tanácsadói hálózat működési költségei között szerepelnek.
Célprémiumra, céljutalomra a bérkeret 10 százaléka a terv, amely 50%-ban konkrét
célfeladatok alapján, illetve 50 %-ban a költségvetésben szereplő működési eredmény
teljesítéséhez kötötten fizethető ki.
A Választható Béren Kívüli Juttatások (Cafetéria) az Elnökség által elfogadott Munkaügyi
Szabályzatban foglaltak szerint változatlan egyéni keretösszegűek.
A tervezett működési eredmény 182.415 ezer Ft bevétel és 176.815 ezer Ft költség mellett
5.600 ezer Ft.
Bukvai Albertné levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és felkérte Höfle Lászlót az
Ellenőrző Bizottság elnökét, tájékoztassa a Küldöttgyűlést a Bizottság álláspontjáról a 2011.
évi gazdálkodás tekintetében.
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta Az Ellenőrző Bizottság megismerte
és megtárgyalta a kamara 2011. évi költségvetését és fő célkitűzéseit.
Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2011. évi fő célkitűzéseivel egyetért.
Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2011. évre összeállított költségvetését elfogadja és javasolja
a küldöttgyűlésnek elfogadásra.
A költségvetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a jelenlegi struktúrában a kamara
bevételeinek többségét továbbra is a kamarai szolgáltatások és a pályázatok biztosítják. A
tagdíj növelése minimális mértékben növelhető illetve csak szinten tartható.
Meg kell említeni azt is, hogy a kamara jövőbeni működésében 2011. évben jelentős
változások várhatók. A törvényi szabályozást követően a kamara feladatai és költségvetése
ezek függvényében változhatnak, amelyeket a későbbiekben kell majd végrehajtani.
A napirendre vonatkozóan javaslat, hozzászólás a küldöttek részéről nem érkezett, a
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
13/2010. (12.10.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2011. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 182.415 ezer Ft bevétel, 176.815 ezer
Ft költség mellett 5.600 ezer Ft működési eredménnyel egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Kiss Sándor főtitkár
Határidő: 4. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2011. I. félévi munkaterve
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendre
vonatkozó beszámolóját tegye meg.
Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a kamara Elnöksége a december 6-i
ülésén tárgyalta a 2011. I. félévi munkatervet, melyhez kérte a Küldöttgyűlés jóváhagyását.
Elnökségi ülések minden hónap első keddjén lesznek.

A tervezetben kihelyezett elnökségi ülések is szerepeltek, de az Elnökség álláspontja az volt,
hogy a kihelyezett ülések nem hozzák a várt eredményeket, ezért ezeket a látogatásokat nem
elnökségi ülések keretében, hanem az adott kistérség, egy adott város gazdálkodásának
megismerése céljából az elnökségi tagoknál szélesebb körben történő közvetlen látogatással
kell megoldani.
Az írásos anyaghoz és a szóbeli kiegészítéshez hozzászólás nem volt.
14/2010. (12.10.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökségének 2011. I. félévi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 5. napirend
Egyebek
- A VMKIK elnökségi tagjának megválasztása
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Mészáros György urat, a Választási és Jelölő
Bizottság elnökét, hogy a napirendi pontra vonatkozó előterjesztést tegye meg.
Mészáros György a Választási és jelölő Bizottság elnöke tájékoztatta a Küldöttgyűlést,
hogy Balikó József elnökségi tag helyett Csukovits Imrét javasolja az Elnökség soraiban
megválasztásra.
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Dr. Déri Miklós urat, a Mandátumvizsgáló
Bizottság tagját, hogy tegye meg jelentését.
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a
Jelölő Bizottság által jelölt személy tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálta és
megállapította, hogy az a jogszabálynak megfelel és a jelölt megválasztható.
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Csukovits Imrét egy rövid bemutatkozásra.
A bemutatkozást követően a Küldöttgyűlés Csukovits Imre elnökségi taggá választásával egy
tartózkodás mellett nyílt szavazással egyetértett.
15/2010. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Elnökségének
tagjává Csukovits Imrét megválasztotta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: - Tájékoztató a 2010. évi kamarai kitüntetésekre vonatkozó Elnökségi döntésről
Bukvai Albertné levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendre
vonatkozó beszámolóját tegye meg.

Kovács Vince elnök tájékoztatást adott a 2010. évi kamarai kitüntettek személyéről:
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Pócza Antal
Kiss Györgyné
Mészáros György
Piri József
Héger István (kamara)

KAMARAI SZAKKÉPZÉSI DÍJ 2010

Nagy János

Bukvai Albertné levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, és felkérte Kovács Vince
elnököt zárszavának megtartására.
A zárszót követően Bukvai Albertné alelnök, levezető elnök is megköszönte a kamara
tagjainak, ügyintéző szervezetének a munkáját és 17.30 órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Kovács Vince
elnök

Cseri József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Magyar Elemér
jegyzőkönyv-hitelesítő

Forjánné Bakucz Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

