JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX.. Küldöttgyűlésén
2015. december 15, Tó-Vendéglő

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Molnár Tamás gazdaságfejlesztési és pénzügyi osztályvezető
Szabó Tímea igazgatási és szolgáltatási osztályvezető

Kovács Vince elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés
határozatképes, mivel a küldöttek több, mint fele megjelent az ülésen.
Javaslatot tett arra, hogy a VMKIK Küldöttgyűlésének levezető elnöki teendőit Kopcsándi
Ferenc a VMKIK alelnöke lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
12/2015. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Kopcsándi Ferenc látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 15.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel VMKIK Küldötteinek több mint fele megjelent az
ülésen.
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:
13/2015. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre
Gáspár-Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 15.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csukovits Imre és Piri József urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
14/2015. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Csukovits Imre és Piri József urakat egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 15.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök kérdezi, hogy az anyagban kiküldött napirendi pontokat a
küldöttek jóváhagyják, vagy valaki szeretne-e ezzel kapcsolatban változást eszközölni.
Kovács Vince elnök jelezte, hogy az anyagban megküldött 2. napirendi pontot, az elnökség
az ülésén levette napirendi pontjáról és nem tárgyalta meg. Ennek okán nem tesz javaslatot a
küldöttgyűlésnek sem. A napirendi pont törlésének oka, hogy az anyagok nem lettek időben
megküldve, így amennyiben a szabályzatokkal kapcsolatban születne is döntés, az jogilag
támadható lenne.
Javasolja 201. december 30-án ezt a napirendet a küldöttgyűlés rendkívüli ülés keretében
tárgyalja meg.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök a fentiek értelmében javasolja a 2. napirend levételét.
A szavazás eredménye:
32 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
15/2014. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben – az anyagban szereplő 2. napirendi pont
kihagyásával - tárgyalja meg.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 15.

1. napirend
Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Kopcsándi Ferenc levezető elnök tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a napirendre
vonatkozó írásos anyagot mindenki előzetesen megkapta. Felkérte Kovács Vince elnök urat,
amennyiben hozzáfűzni valója lenne a napirendhez, azt tegye meg.
Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy időközben a küldöttek száma 42 főre
csökkent. Solt Tamás külföldön folytatja munkáját, Koledics János pedig levelet küldött
melynek tartalmát ismertette. (a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Jelezte, hogy pár gondolatot kívánna szólni az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről:
2015 nyarán, az EPCOS telephelyén került megrendezésre egy nagy sikerű állásbörze és
karriernap, a Kormányhivatallal együttműködve.
A szakképzés területén sok kihívással küzdöttek az év folyamán, egyik legjelentősebb a
kamarai garanciavállalás, melynek lényege, hogy amennyiben van olyan oktató akihez a diák
szakmai gyakorlatra kihelyezhető, akkor őt nem lehet az iskola tanműhelyében tartani. Ez a
rendelkezés nagy feszültséget okozott az iskolák és a kamara között. 85 képzőhely pedig –
ahogy az az ellenőrzések során kiderült – nem felet meg.
A kamara székházában elkezdődött egy könnyűipari tanácskozás, melyhez 22 cég
csatlakozott. Itt lényegében az iparág jövőjének kérdéseiről, stratégiájáról tárgyalnak.
Az Oladi SZKI tanműhelye idő közben átköltöztetésre került a STYL ruhagyárba, jelentős
közreműködéssel Szombathely Városától. A kamara részéről fontos megemlíteni Bukvai
Albertné alelnök asszonyt, akinek munkája nélkül nem valósulhatott volna meg az új
tanműhely.

A kamara életét sajnálatos események árnyékolták be, hiszen váratlanul elhunyt szakképzési
vezetőnk Polgár Zsuzsanna, azóta a szakképzési osztály két csoportra osztva végzi munkáját.
Nagy terhet rótt még a megnövekedett számú mestervizsga is az osztály dolgozóira, hiszen
210 sikeres vizsga zajlott egy év alatt, több mint az elmúlt 10 évben összesen.
Balogh Károly Zsolt főtitkár és a gazdaságfejlesztési osztály is tevékenyen részt vett a
Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Klaszter munkáiban.
Az augusztusban megrendezésre kerül Savaria Történelmi Karnevál előkészítő munkálataiban
kamrai javaslatokat is figyelembe vettek. Tíz árus részére biztosítottak volna kedvezményes
helyet, azonban erre csak 8 vállalkozás jelentkezett.
A Békéltető Testület szakértői közé javaslattételi lehetősége volt a kamarának, 10 főre. Ezt a
tagozatokkal való egyeztetés után meg is tették.
Jelezte, ennyit kívánt szóban hozzátenni, minden egyéb eseményről írásos beszámolót
találnak 2015. június3.tól napjainkig a megküldött anyagban.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A szavazás eredménye:
32 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
16/2015. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző Küldöttgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 15.

2. napirend
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának és annak
mellékleteinek valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Kopcsándi Ferenc levezető elnök jelezte a küldöttgyűlés napirendi pontokra vonatkozó
határozatának megfelelően, ez a napirend 2015. december 30-án rendkívüli küldöttgyűlés
keretében kerül megtárgyalásra.

3. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi
munkatervének jóváhagyása

és

Iparkamara

Elnökségének

2016.

évi

Kopcsándi Ferenc levezető elnök érdeklődött, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
szeretne-e valaki kiegészítést tenni.
Kovács Vince elnök: jelezte, hogy a megküldött anyag egy tervezet, természetesen minden
ülés előtt áttekintik és az aktuális ügyekkel kiegészítik. A jövő év választási év lesz. Az
MKIK-nak október 31-ig, a területi kamaráknak pedig október 7-ig kell megtartaniuk a
választásokat. Ezen dátumok tudatában elmondható, hogy az előzetesen jelzett munkaterv 3
dátuma biztosnak mondható, egy pedig a megtartásra kerülő választások függvényében
módosulhat.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök elmondta, hogy az Elnökség eddig is nyitott volt az új,
esetlegesen időközben felmerülő, napirendek felvételére. Kérdezte, hogy egyéb hozzászólást,
kiegészítést kíván-e tenni valaki?
Egyéb hozzászólás nem érkezett, ezért a napirendet feltette szavazásra, melynek eredménye:
32 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
17/2015. (12.15.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Elnökségének
2015. évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

4. napirend
Tájékoztató a kamarai Kitüntetési Szabályzat módosításáról és a 2015. évi
kitüntetésben részesülőkről
Kovács Vince elnök elmondta, hogy a szabályzat esetében lényegi változás nem történt. Idei
évben – rendhagyó módon – két javaslat érkezett a Kamarai Érdemérem kitüntetésre.
Javaslatot tett arra, hogy egyszeri alkalommal, mindkét kitüntetésre javasolt személy
részesüljön elismerésben.
A Szakképzési Díj esetében elmondta, hogy azt az idei évben elhunyt Polgár Zsuzsanna
szakképzési vezetőről, nevezték el. Az ehhez kapcsolódó hozzájárulást beszerezték a családtól,
így ebből fakadó későbbi jogvitákra nem kell számítani. Jelezte, hogy a mai Küldöttgyűlésen a
díjat már új néven jelentik be.
Ezt követően ismertette a díjazottak névsorát, mely az alábbi:
Kamarai Munkáért Érdemérem: Molnár Mikós, Pócza Antal
Kamarai Munkáért Emlékplakett: Solt Tamás, Völler László, Kopcsándi Ferenc, Horváth
Miklós, Biczó Judit
Polgár Zsuzsanna Szakképzési Díj: Busznyák Norbert
Ezen kívül négy vállalkozó Jubileumi Emlékplakettet kapott:
40 éves jubileum alkalmából: Farkas Ferenc villanyszerelő, Herczeg László autószerelő
30 éves jubileum alkalmából: Lökkös Árpár és Török Lajos Károly
Egyéb hozzászólás nem érkezett, a szavazás eredménye:
32 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
18/2015. (12.15.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK Kitüntetési
Szabályzatának módosítására tett javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta, azzal a
kiegészítéssel, hogy az idei évben, egyszeri alkalommal 2 fő részesülhessen a Kamarai
Érdemérem kitüntetésben. A díjazottak névsorát jóváhagyta az alábbiak szerint:

Kamarai érdemérem: Molnár Miklós, Pócza Antal
Kamarai emlékplakett: Solt Tamás, Völler László, Kopcsándi Ferenc, Horváth Miklós,
Biczó Judit
Kamarai szakképzési díj: Busznyák Norbert
Jubileumi emléklap: Farkas Ferenc, Herczeg László, Lökkös Árpád, Török Lajos Károly

Kmf.

Kovács Vince
elnök
Piri József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csukovits Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gáspár- Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

