JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX. Küldöttgyűlésén
2015. május 26-án 16.00 órakor a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Székháza

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Gáspár- Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető
Szabó Tímea osztályvezető
Molnár Tamás osztályvezető

Kovács Vince elnök 15.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket.
Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Brumbauer József küldött lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
1/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK XLIX. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki teendőket Brumbauer József látja
el.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2015. május 26.
Brumbauer József levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 26 fő küldött van jelen.
Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár- Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát
javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
2/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK XLIX. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Gáspár-Tóth
Anikót a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát elfogadták.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2015. május 26.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szabó Lászlót és Kopcsándi Ferenc urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
3/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó László és Kopcsándi
Ferenc urakat elfogadta.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2015. május 26.
Brumbauer József levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

4/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az Küldöttgyűlés az előzetesen
megküldött napirendi pontok alapján kezdi meg munkáját.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2015. május 26.

1. napirend
Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről, az előző
küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról

Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre
vonatkozó tájékoztatóját.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy mai napon érkezett meg hozzá, a megye Társadalmi és
Gazdasági programja, ezt ki fogja küldetni mindenkinek, hiszen egy 21 oldalas anyagról van
szó. Több ponton is kifogásolható, a tartalomjegyzék például nincs összhangban a leírtakkal.
A könnyűiparral kapcsolatban Balogh Károly Zsolt főtitkár előrelépéseket sürgetett, ez
azonban kimaradt az anyagból.
A kamra sokat dolgozott azon az elmúlt időszakban is, hogy megfelelően helyzetbe tudja
hozni a vállalkozásokat. Jelentősebb szakmai programok között említette az évente
megrendezésre kerülő Oberwarti Baumesse kiállítást és vásárt, a Budapesten megrendezésre
került Utazás Kiállítást, ahol önálló kamarai standdal voltak jelen, illetve részt vettek a
milánói textilipari kiállításon is. Az érdeklődés aktív volt, nyár elejére kézzel fogható
eredményei is lehetnek.
A Belga és a Vietnámi Nagykövetségtől is érkezett megkeresés a kamara irányába. Az eddig
jellemzően protokolláris látogatások helyett, gazdasági vonatkozásban. A vietnámiakkal
közösen, június hónap folyamán gazdasági fórum megrendezésére is sor kerül, ahol
elsősorban a könnyűipar kerül bemutatásra. Megemlítette még, hogy a Babati és Társa Kft.
már létesített is gyárat Vietnámban.
A kamara által, év elején szervezett gazdasági évnyitó keretében, a Nyugat- Dunántúli
Kamarák Szövetségének soros elnökségét a Győr- Moson- Sopron Megyei KIK vette át.
Az MKIK március 6-án megtartott rendezvénye ugyan jelezve lett a programok között, ám
kiegészítésre szorul, hiszen a felsoroltakon kívül, Heckenast István is részt vett azon.
A szakképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kamarának kellett meghatároznia az irányarányszámokat, melyet megyénk esetében változtatás nélkül fogadtak el. Sajnos azonban a
keretszámok tekintetében vannak problémák, hiszen vannak olyan intézmények melyek fél
kapacitással működnek. Sajnálatosnak nevezte azt a tendenciát miszerint a gyerekek 40%-a
gimnáziumba megy, a többi fele- fele arányban választja a szakközép és a szakképző
iskolákat. Az MKIK javasolja a belépési küszöbök bevezetését ennek a problémának az
orvosolására.
Végezetül hozzátette, hogy a Vasi Gazdaság melléklet, immár minden hét péntekén
megjelenik a Vas Népe mellékleteként. Ebben Cseri József alelnök úr írásai rendszeresen
szerepelnek, akinek sarkos fogalmazásaira szükség is van.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan egyéb kiegészítés nem érkezett.

5/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző küldöttgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2015. május 26.

2. napirend
Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról
a) Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2014. évi gazdálkodásáról
b) A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi éves Könyvvizsgálói jelentés
megtárgyalása

Brumbauer József levezető elnök elmondta, hogy tagozati- és elnökségi üléseken is
megtárgyalásra került már a téma. Felkérte Csuka Gyuláné könyvvizsgálót, hogy a
napirendhez kapcsolódó beszámolóját megtartani szíveskedjen.
Csuka Gyuláné könyvvizsgáló jelezte, hogy a 2014. évi költségvetés stabilan, az
elvárásoknak megfelelően alakult, 7,36 mFt mérleg szerinti eredménnyel. Örvendetesnek
nevezte, hogy bizonyos fejlesztések megvalósultak a kamarában, mint például a kisvállalt
irányítási rendszer bevezetése, a villamos és informatikai hálózat fejlesztése.
Hajnal Judit EB elnök elmondta, hogy a bizottság 2015. május 5-i ülésén tárgyalta a kamara
2014. évi költségvetését, melyet 10/2015.(05.05) számú határozatával jóváhagyott.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte az ülés résztvevőit, hogy kívánnak-e
hozzászólni a napirendhez.
Kuglicz J. Attila küldött véleménye szerint a kamara tekintélyét nem sikerült növelni az
elmúlt évben. Nem tudják elérni a vidéki vállalkozásokat, emiatt nem tudják jól megítélni a
kamara munkáját sem. Elmondta, hogy nyitni kellene a fiatal vállalkozók felé, hogy azokkal
együttműködve, meg tudják újítani a kamarát is.
Brumbauer József levezető elnök erre reagálva elmondta, hogy amíg nem vezetik be a
kötelező kamarai tagságot, addig a kamara megítélése nagymértékben nem fog változni. A
fiatal vállalkozók többségét nem érdekli a kamarában folyó munka, illetve a vállalkozói gárda
minősége nem megfelelő.
A kamara személyzete fiatal, lendületes, jó csapat, azonban az érdeklődés hiányában ez nem
segít.
Balogh Károly Zsolt főtitkár elmondta, hogy sajnos a kamara megítélése valóban nem túl
jó, pedig rengeteg munkát fektetnek abba, hogy ez változzon. A munkaszervezet összetétele
jónak mondható, de ezt sok dolog beárnyékolja. Nem ritka, hogy központi szabályozások,
rendelkezések miatt támadják a kamarát.
A napirendi ponthoz, hozásszólás nem érkezett, a küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal a
2014. évi tevékenységi és költségvetési beszámolóját elfogadta.

6/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a 2014. évi tevékenységről
szóló beszámolót, valamint a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót – 215.868 eFt
mérlegfőösszeggel és 7.360 eFt mérleg szerinti eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság
álláspontjának és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak figyelembe vételével, elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. május 26.

3. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi célkitűzései és költségvetése
a) Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2015. évi költségvetéséről

Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendi ponthoz
kapcsolódó kiegészítést megtenni szíveskedjen.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy az előző évekhez képest két jelentős különbség
mutatkozik a költségvetésben.
Egyik a pályázatok hiánya, mivel az idei évben nem kerültek kiírásra olyan pályázatok,
melyekbe a kamara be tudott volna csatlakozni. A már lezárult pályázatokból, a pénzek
befolytak, ezzel kapcsolatos kintlévőség nincs.
A kötelező kamarai hozzájárulás tekintetében a NAV behajtások sikeresnek mondhatóak.
Megemlített még a mestervizsgák ügyét, melynél a kiadásokat és a bevételeket egyaránt
érinti, viszont a költségvetés szempontjából nonprofit jellegű. A piaci képzésből tudják
fedezni az állami támogatás kieső részét.
Balogh Károly Zsolt főtitkár hozzátette, hogy a TÁMOP projekthez kapcsolódóan,
8000Ft/fő összeget kell az MKIK felé megfizetni. Ehhez jön még, hogy idei évtől nem
támogatják az innovációs munkatárs foglalkoztatását, azonban az ezen a területen dolgozó
kolléga munkájára a vállalkozásoknak szüksége van, azért a kamara saját költségén
alkalmazza tovább. Csak ez a két tétel 11 millió forint plusz kiadást jelent a kamara számára.
Elmondta, hogy a kiadások növekedésének miatt a marketing és a céljutalomra fordított
összegek csökkentésre kerültek.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és átadta Hajnal Judit Eb
elnöknek a szót, hogy a bizottság álláspontját ismertesse.
Hajnal Judit Eb elnök jelezte, hogy a Bizottság a 2015. évi költségvetést megtárgyalta és azt
elfogadásra javasolta. Annak tervezetéből látható, hogy az elmúlt évet jellemző szigorú
költséggazdálkodás megmaradt. Az Ellenőrző Bizottság egy ponton, a céljutalmak esetében
javasolták, hogy amennyiben a kamara bármilyen plusz bevételhez jut, az erre a célra kerüljön
felhasználásra.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.
7/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2015. évi tervezett
költségvetését – 256.149 eFt bevételi, 254.488 eFt kiadási előirányzattal, 1.661 eFt

működési eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság álláspontjának figyelembe vételével,
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. május 26.

4. napirend
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására

Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy pár szóban
ismertesse a napirendhez kapcsolódó anyagot.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy mivel a kamara jogi képviselője az SZMSZ-ben
rögzítve van, ezért szükséges annak módosítása. A Dr. V. Nagy Ügyvédi Iroda kilépett a
kamara önkéntes tagjainak sorából, ezért a kamara jogi képviseletére új pályázat került
kiírásra. Ennek eredményeképpen 2015. június 16-tól Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsannát
bízza meg.
Brumbauer József levezető elnök egyéb hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátotta a
napirendi pontot.
8/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó
javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. május 26.

5. napirend
Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2014. évi
tevékenységéről

Brumbauer József levezető elnök felkérte Hajnal Juditot, a VMKIK Ellenőrző
Bizottságának elnökét, hogy a napirendhez kapcsolódó tájékoztatását megtartani
szíveskedjen.
Hajnal Judit EB elnök jelezte, hogy a részletes, írásos beszámolót mindenki megkapta az
ülést megelőzően. A Bizottság 2014-ben ötször ülésezett. Január 16-i ülésén elfogadta az éves
munkatervet, melyet szem előtt tartva végezte munkáját. A kamara gazdasági munkáját
támogatták és véleményezték folyamatosan évközben. Az elnökségi üléseken rendszeresen
részt vettek.
Egyéb kérdés észrevétel az írásos anyaghoz nem érkezett, a küldöttek az alábbi határozatot
hozták:

9/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Ellenőrző
Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és - 27 igen
szavazattal, egy tartózkodás mellett - elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. május 26.

6. napirend
Tájékoztató a Békéltető Testület 2014. évi tevékenységéről

Brumbauer József levezető elnök jelezte, hogy Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető Testület
elnöke, nem érkezett meg az ülésre, ezért átadta a szót Kovács Vince elnöknek, hogy a
napirenddel kapcsolatban pár szót szóljon.
Kovács Vince elnök nehezményezte, hogy Dr. Kövesdi Zoltán elnök úr nem vesz részt az
ülésen. Jelezte, hogy a rendőrségi eljárás idő közben lezáródott, annak a kamarára nézve
következményei nem lesznek. A Békéltető Testülettel kapcsolatban időközben több kritika is
a kamara tudomására jutott, melynek következtében át kell tekinteni annak működését és
összetételét is.
Kövesdi úr beszámolója – véleménye szerint pontos és részletes, azt elfogadásra javasolja.
Brumbauer József levezető elnök szavazásra terjeszti fel a beszámolót.
10/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 2014. évi tevékenységéről szóló írásos,
formai beszámolóját tudomásul vette.
Határidő: 2015. május 26.

7. napirend
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara telephely bejegyzésére
vonatkozóan
Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vincét, hogy a telephely bejegyzéséhez
kapcsolódó tájékoztatását megtartani szíveskedjen.
Kovács Vince elnök tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy erre azért van szükség, mert a 20162020-as pályázati időszakban, várhatóan sok olyan pályázat kerül kiírásra, melyre csak 5000
fő alatti településen bejegyzett szervezet pályázhat. A pályázati kiírásoknak nagy
valószínűséggel az Őrségi régió fog leginkább megfelelni. Június végéig várhatóan
megjelenik a kedvezményezett települések listája is.
Brumbauer József levezető elnök javasolta, hogy a VMKIK Küldöttgyűlése egy telephely
létesítéséhez elvi hozzájárulást adjon.

11/2015. (05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elvi hozzájárulását adja,
hogy a kamara 5000 fő alatti településen egy telephelyet létesítsen Vas megye területén.
Határidő: 2015. május 26.
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