JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXIX. Küldöttgyűlésén
2011. december 13-án 15.00 órakor az Iseumban
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u.)

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Kiss Sándor főtitkár
Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 15.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket.
Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Fekete Lajos küldöttségi tag lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
9/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXIX. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Fekete Lajos látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2011. december 13.
Fekete Lajos levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés
határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 35 fő küldött van jelen.
Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
10/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre Tóth
Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2011. december 13.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Brumbauer József és Nagy János urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Brumbauer József és Nagy János urakat 33 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2011. december 13.
Fekete Lajos levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

12/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2011. december 13.
1. napirend
Összefoglaló a megye gazdaságának 2011. évi főbb történéseiről a kamara szemszögéből
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre
vonatkozó tájékoztatóját.
Kovács Vince elnök tájékoztatójában elmondta, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a
2010. év végi küldöttgyűlés által meghatározott stratégia alapján próbálta alakítani 2011. évét,
azonban az egész évet végigkísérték a kamarai törvényváltozással kapcsolatos szinte naponta
érkező hírek. Végül is született egy döntés - mely talán valamivel jobb, mint az önkéntes
tagság, de messzemenően nem az, amire számítani lehetett - a kötelező kamarai regisztráció.
Véleménye szerint az új rendszerről majd csak akkor lehet véleményt mondani, ha már
gyakorlatban alkalmazva lesz. Az azonban biztos, hogy a vállalkozásoknak szüksége lenne
egy regiszterre, amely alapján el tudnának igazodni a gazdasági életben. Magyarországon ma
három ilyen közhiteles nyilvántartás van: az Adóhivatalé, a Vám- és Pénzügyőrségé és a
Cégbírósági nyilvántartás, melyből kettő most egybeolvadt a NAV keretein belül. Azonban
felhívta a figyelmet arra, hogy ha felmegyünk az internetre láthatjuk, hogy ezek az adatok egy
– másfél év késéssel vannak kezelve. Ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy problémát fog jelenteni
a regisztrációs rendszernek az a része – amelyet várhatóan törvénymódosítás alapján lehet
helyretenni -, hogy az eredeti regisztrált névsorok, a kamarai tagok, illetve a vállalkozások
regisztrációja közhiteles lenne. Az MKIK ezt már jelezte a kormányzat felé, ahol ez a
kezdeményezés nyitott fülekre talált, kidolgozása folyamatban van.
Vas megye iparára áttérve elmondta, hogy az országos átlaghoz képest nagyobb fejlődés volt
tapasztalható. A TOP50 és a TOP 100 kiadványokra hivatkozva megemlítette, hogy leginkább
a járműiparhoz kapcsolódó iparágak termelése futott fel. A statisztikai adatok alapján az
építőiparban is fellendülés volt tapasztalható az év elején, ami az év közepére visszaállt a
korábbi időszakra, az év végéhez közeledve azonban a recessziós állapot felé kezdett el
menetelni ismét. Azt látja a legnagyobb problémának, hogy az építőipari vállalkozók nem a
közbeszerzések nyerteseként, hanem alvállalkozóként jutnak csak munkához. Ennek
értelmében rájuk fokozottan hat a körbetartozás veszélye.
Vas megyében is megalakult a Kormányhivatal, mely magába foglalta szinte az összes addig
önálló közigazgatási szervet, ezért mindjárt az év elején felvette vele a kapcsolatot a Kamara.
A Kormányhivatal vezetője munkatársaival együtt látogatást tett a Kamarában, és az ottani
tárgyalások alapján ténylegesen kezd kialakulni egyfajta kapcsolat a különböző hatóságokkal.
Hozzáteszi, a hatóságokkal az eddigi évek folyamán is aktív kapcsolatot ápoltak. Emellett
Szombathely Megyei Jogú Várossal is elindult egyfajta együttműködés.
Az Európai Uniós csatlakozással megindult a munkaerő-áramlás, megnyílt a magyar
munkaerő előtt is a lehetőség a külföldi munkavállalásra. Vas megyében is csökkent a
munkanélküliség, jóllehet nem azért, mert több munkahely létesült, hanem jellemzően a
képzett munkaerő külföldre áramlása miatt. Ennek következményeképp a megyében
megüresedett álláshelyeket töltötték fel a képzetlenebb munkaerővel.
Kovács Vince elnök elmondta a Vas megyei közlekedési infrastruktúra ügyében a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei

Önkormányzat közös levélben fordult a Minisztérium irányába. Látványos eredményről
sajnos még nem tud beszámolni, azonban úgy tűnik, foglalkoznak a kérdéssel. A jelenlegi
helyzettel kapcsolatban Horváth László, a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságának
igazgatója adott tájékoztatást az elmúlt elnökségi ülésen. Fontosnak tartotta megjegyezni,
hogy mint a híradásokban is szerepelt, az Európai Uniós alapokból a bent ragadt összegek
jelentős része a közúti fejlesztéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésénél maradt bent. Vas
megyében az Uniós pályázati pénzek 10- 15 %- a került a gazdaságba, a normális arány pedig
a 40-45% lett volna. Ennek okai legfőképpen a pályázati előkészületek késése, illetve a
nyomvonalviták.
A kereskedelemmel kapcsolatban Szombathelyen előrelépésekről számolt be a küldöttgyűlés
tagjai részére. A multinacionális vállalatok és a kiskereskedők jelenlegi kapcsolatrendszere
nem rendeződött, de mégis elindult a Fő téri kereskedők között egy összefogás. Együtt
szerveznek reklámkampányokat, közös bemutatókat, közös felületen jelennek meg a
reklámújságokban. Arra lehet következtetni, hogy az együttműködés megindult, ugyan koránt
sem olyan mértékben, mint mondjuk a szomszédos Ausztria területén.
A vendéglátás-idegenforgalom területtel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
különösen pozitív hírekről lehet beszámolni, elsősorban a külföldi vendégek látogatásaival
kapcsolatban, mind a büki mind pedig a sárvári közkedvelt gyógyvizes üdülőhelyek
látogatottsága kimagasló a régióban.
A pályázatok terén a kamara tevékenységével kapcsolatban elmondta, nagyrészt a turisztikai
pályázatokra korlátozódott, melynek az az oka, hogy iparfejlesztés, területfejlesztés területén
a kamara mint köztestület nem pályázhatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzat
jelentős szerepet szánt a kamaráknak a szakképzés területén, ezt a kötelező regisztráció
mellett is tovább kívánják növelni. A 2011-es évben a decentralizációs alapból – melyből a
tanműhelyek, vagy pedig tanulókkal fogalakozó vállalkozások részére – lett volna lehetőség
pályázati pénzt elnyerni, de nem tudtak ezen a területen előbbre lépni. Továbbra is kamarai
hatáskörben marad a mestervizsgáztatás. 2012. szeptember 30-ig várhatóan marad a regionális
RFKB felépítés, utána várhatóan megyei működésű lesz.
A kamara 2011. évi működésével kapcsolatban még elmondta, hogy továbbra is működnek a
különböző szaktanácsadások, továbbra is ellátták a közjogi feladatokat – okmányhitelesítés,
pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás.
Véleménye szerint a kamara egyik legfontosabb feladata az lesz a jövő év folyamán, hogy a
kötelező regisztráció ellenére is kidolgozza azokat a prioritásokat, melyek alapján jelenlegi
tagságát meg tudja tartani.
Fekete Lajos 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
Fekete Lajos 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.

13/2011. (12.13.) 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 2012. évi fő célkitűzéseinek, feladatainak és
a 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kovács Vince elnök és Kiss Sándor főtitkár urakat
tájékoztatójuk megtartására.
Kovács Vince elnök elmondta, a kamara a 2008–2012-es időszakra munkabizottságot hozott
létre, mely minden évben megvizsgálta a kamara működését, konkrét feladatokat határozott
meg számára. A munkabizottság a kamara alelnökeiből, tagozati alelnökökből tevődik össze.
2012. évvel kapcsolatosan is a kamara erősítése, tudatos jövőkép építése szerepelt a feladatok
között. Elmondta, a kamarának továbbra is létező kereskedelmi és iparkamara kell maradnia.
Ugyanakkor a regisztrációval egy jelentős tömeg tud a kamarához fordulni különböző
szolgáltatásokért, melyeket a regisztrációs díj ellenében kötelezően nyújtani kell. Emellett
kifejtette, hogy a munkaadói szervezetekkel szorosabb együttműködésre kellene törekedni,
hisz a jelenlegi helyzetben, a gazdasági képviseletet mindenképpen erősíteni szükséges. Ha
csak a központi irányítást tekintjük, ott is jellemzően politikai vitába csúsznak a dolgok és
nem a gazdasági érdekek dominálnak. A gazdasági érdekérvényesítésben el kell érni azt, hogy
a kamara, mint érdekérvényesítő szerv, megjelenjen.
Törekedni kellene a vállalkozások tőkeerejének legalább megőrzésére, de ahol lehet
erősítésére. A különböző Széchenyi hitelezési formák adnának, illetve adnak erre lehetőséget,
de mindenképpen konkrét javaslatokkal kell előállni, mert a jelenlegi programból talán a
Széchenyi kártya és a beruházási hitel működik az elvártaknak megfelelően. Széchenyi
kártyából 170 milliárd forint van kint a vállalkozásoknál, ami azt jelenti, hogy a magyar GDPnek 0.8%. Ezek a vállalkozások döntő többsége kisvállalkozás. Meg kellene akadályozni,
hogy a vállalati vagyonba a magánvagyon fedezetként való bevonása is megtörténjen.
Emellett elmondta, hogy a kamarai regisztráció bevezetésével bővíteni kell a kamarai
tagoknak nyújtandó szolgáltatások körét, mert az nem járható út, hogy ugyanazokat a
szolgáltatásokat kapják, amit egy regisztrációs kötelezettség alá tartozó vállalkozás.
Jelezte, hogy mivel az írásos anyagban egy bővebb összefoglalót állítottak össze egyebet nem
kíván a témához hozzáfűzni.
Fekete Lajos elnök megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte Kiss Sándor főtitkárt, hogy
tegye meg hozzászólását a napirendre vonatkozóan.
Kiss Sándor főtitkár a 2012. évi költségvetés anyagához kapcsolódóan elmondta, a
célkitűzések irányadóak voltak az előzetes költségvetés megalkotásánál. Jelenleg is sok a
bizonytalansági tényező. Elmondta, hogy egy hagyományos típusú költségvetés

összeállítására került sor, amelyet a küldöttgyűlés tagjai megkaptak, azzal a megjegyzéssel,
hogy amint a helyzet szükségessé teszi, akkor természetesen módosításra kerül.
2012. évi költségvetésnél egyrészt a várható eredményeket vették figyelembe, másrészt a
kialakult helyzetet, körülbelül a tavalyi szinthez igazították a 26 millió forintos nagyságrendű
tagdíj bevételt is.
A tagdíj bevételeket illetően megjegyezte, hogy nehéz velük tervezni, hiszen a fizetési
készség nem mondható kielégítőnek, körülbelül 8-9% az elmaradás. A többi kamarához
viszonyítva azonban, nem rossz a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyzete ezen a
téren.
A nyújtott szolgáltatások bevételei kapcsán megjegyezte, hogy például az okmányhitelesítésre
is kihat a gazdasági helyzet változása, hiszen még az év közepén egy fellendülés volt
tapasztalható, addig az év vége felé ez stagnál.
A Széchenyi kártyával kapcsolatban tájékoztatta a küldöttgyűlés tagjait, hogy négy lábon áll,
melyből sajnos csak kettő működik. A régió vállalkozásai csekély mértékben vették igénybe a
beruházási hitelt illetve a kombinált mikro hitelt. Amiben pozitív jel mutatkozik, az a most
induló agrár-hitelezéshez kötődő Agrár Széchenyi Kártya. A hitelekkel kapcsolatos
ügyintézés fontos szereplői a bankok, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápol a kamara.
A szakképzés területéről kiemelte a mestervizsgák nehézségeit. A kamarák közül 10-12 olyan
kamara van, ahol egyáltalán nem volt mestervizsgáztatás, a Vas megyei kamarában is csak
nagy nehézségek árán sikerült megszervezni.
Gazdaságfejlesztési szolgáltatások körében jövő évben is lesznek olyanok, melyeket a kamara
végez, és valamilyen formában visszatérülnek azok a befektetések, amelyeket a kamara
eszközölt (példának említi a Pannon Novumban megvásárolt résesedést)
Elmondta, összességében az anyagban is megemlített 30 milliós nagyságrendű szolgáltatási
bevétellel számolnak. A másik fontos dolog, melyet kiemelt, a szakképzés közjogi feladatai,
melyben egyre nagyobb szerepet fog kapni a kamara. Ennek értelmében lehetőség lesz plusz
egy fő tanácsadó alkalmazására is. 2012-ben véleménye szerint előtérbe kell helyezni a
gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartást, a tanácsadónak végig kell kísérnie nem csak
a tanulószerződés megkötését és lejártát, de azt is, hogy mi történik közben az adott tanulóval.
Összességében ezen a területen pozitív számokban gondolkoznak, nagyságrendileg 6,8 millió
forinttal lehet előzetesen számolni.
Elmondta, a másik ilyen fő terület, ami meghatározza a költségvetést, azok a pályázati
források. Hasonló mértékkel bírnak, mint a 2011. évben, körülbelül 18,5 milliós
nagyságrendben. A 2013-ban induló – akár kisebb volumenű pályázatokra is pályázni kell
2012-ben. Jelenleg a pályázatokkal likviditási problémák nincsenek.
Személyi jellegű kiadások az előző évhez hasonlóan lettek kialakítva, azzal az észrevétellel,
hogy nem lett betervezve bérfejlesztés, csak az alacsonyabb fizetésűek részére jutatott
bérkorrekció.
Elmondta, a kiadásokat is mértéktartóra tervezték, meghatározva azokat a fő területeket,
melyek a megye gazdasági szempontjából fontosak.
Jelezte, a költségvetés összeállításánál előzetesen tartalékot nem terveztek, azonban az
Ellenőrző Bizottság javaslatára, a legutóbbi elnökségi ülés döntésének megfelelően ez
beépítésre került.
Ezeket figyelembe véve az eredmény 3,5 millió forint nagyságrendű.
Következő témaként említést tett a várható változásokról, mellyel kapcsolatban jelezte, hogy
még nem tudnak pontos adatokkal szolgálni. Ezzel nem számoltak, de tájékoztatásképpen
modellezésre került a költségvetés szempontjából is. A Kamarai Törvénnyel kapcsolatos
módosítás 2011. november 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 140. számában, a
salátatörvények között. Elmondta, a hivatalos megfogalmazás szerint önkéntes tagságon

alapuló kötelező regisztrációról beszélhetünk, amely 2012. január 1-től lép életbe. A kamarai
hozzájárulás mértéke 5000 forint lesz. Mindenképpen el kell mondani, hogy az új típusú
kamara van születőben. A jelenlegi szolgáltató kamara átalakul és egyre több közjogi
feladatot is ellát majd. A regisztrációval kapcsolatban tájékoztatta a küldöttgyűlés tagjait,
hogy sajnos el vannak késve. November 29-én elfogadták a törvényt, majd közbeszerzés
kiírására került sor, ennek következményeként előre láthatóan január végére lesz meg az
elektronikus rendszer. A rendelet alapján azonban január 2-án ügyfelek már érkezhetnek az
irodába, de az érintettek között mindenképpen az online regisztrációt kell népszerűsíteni.
Összességében a regisztráció 27 ezer vállalkozást érint.
Elmondta, első kérdés, hogy helyileg hol lehet megoldani a regisztrációt, át kell alakítani az
ügyfélszolgálatot, ehhez minél előbb célszerű lenne megvásárolni a Kamara épületének
hiányzó részét. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások lezárását szorgalmazni kell. Lassan
realizálódnak az okmányirodákkal való tárgyalások, hogy a megye városaiban el lehessen
végezni ezt a regisztrációt. Szombathely városában már megoldódni látszik ez a kérdés.
Elmondta, amennyiben sikerül az okmányirodákkal megegyezni, nagy előrelépést tennének a
vállalkozásokkal szemben is, hiszen nem kellene mindenkinek Szombathelyre utazni a
regisztráció miatt. Országos titkári értekezleten is felvetette ezt a lehetőséget, ahol más
kamarák is jónéven vették ezt a kezdeményezést. A regisztráció folyamatának kezelése,
feldolgozása és az átfuttatása nagy anyagot és állandó munkát jelent. Emellett a kamarai
törvényben három olyan szolgáltatás van, amelyet ezért a regisztrációs díjért nyújtania kell a
kamarának: pályázatfigyelés, üzleti partnerkeresés és a gazdasági-, pénzügyi tanácsadás.
Egyelőre nem látszik, hogy a kamarai tagoknak melyek lesznek azok a plusz szolgáltatások,
amiért lesz érdemes lesz tagságukat megtartani. Ennek kidolgozása ez év végének a feladata.
A kamarai tagoknak is be kell regisztrálni az új szabályozás szerint, azonban nekik a kamarai
tagdíjból levonásra kerül a regisztrációs díj összege.
Elmondta, jelen helyzetben ugyan elég képlékeny az összeállított előzetes költségvetés, de az
áprilisi rendes, vagy esetleges rendkívüli küldöttgyűlésen lehetőség lesz annak módosítására.
Előre vetítette, hogy várhatóan január 24-ére szerveznek Elnökségi ülést, majd január 31-re
Küldöttgyűlést, hisz alapszabály módosításra lesz szükség.
Megköszönte a figyelmet és visszaadta a szót Fekete Lajos levezető elnöknek.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és felkérte Höfle Lászlót az
Ellenőrző Bizottság elnökét, tájékoztassa a Küldöttgyűlést a Bizottság álláspontjáról a 2012.
évi előzetes költségvetés tekintetében.
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta Az Ellenőrző Bizottság megismerte
és megtárgyalta a kamara 2012. évi előzetes költségvetését és fő célkitűzéseit.
Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2012. évi fő célkitűzéseivel egyetértett.
Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2012. évre összeállított előzetes költségvetését elfogadta és
javasolta a küldöttgyűlésnek is elfogadásra, azzal a kikötéssel, hogy a kamarai törvény
változásaiból adódó szükséges korrekciók a Kamara 2012. évi április küldöttgyűlésén
kerüljenek beépítésre.
A költségvetéssel kapcsolatban megjegyezte, 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. Az Ellenőrző
Bizottság javaslatára a költségvetésbe egy millió forint tartalék kerül beépítésre.
Megemlítette azt is, hogy a kamara jövőbeni működésében 2012. évben jelentős változások
várhatók. A vállalkozások által befizetendő 5.000 forintos regisztrációs díj hatására
elképzelhető, hogy az önkéntes kamarai tagok létszáma csökkeni fog.

A napirendre vonatkozóan javaslat, hozzászólás a küldöttek részéről nem érkezett, a
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése megtárgyalta a kamara
2012. évi előzetes költségvetési tervezetét és 172.472 ezer Ft bevétel, 167.939 ezer Ft
költség mellett 4.533 ezer Ft működési eredménnyel egyhangúlag elfogadta azzal, hogy
a kamarai törvény változásának függvényében módosításra kerüljön.
Felelős: Kovács Vince elnök
Kiss Sándor főtitkár
Határidő: 2012. április (VMKIK Küldöttgyűlés)
4. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2011. I. félévi munkaterve
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy amennyiben a
munkatervhez kapcsolódóan mondandója van, tegye meg kiegészítését.
Kovács Vince elnök az írásos anyag részletességére hivatkozva, nem kívánt élni a
lehetőséggel.
Az írásos anyaghoz egyéb hozzászólás nem volt.
15/2011. (12.13.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökségének 2012. I. félévi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

5. napirend
Egyebek
- Tájékoztató a 2011. évi kamarai kitüntetésekre vonatkozó Elnökségi döntésről
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendre vonatkozó
beszámolóját tegye meg.
Kovács Vince elnök tájékoztatást adott a 2011. évi kamarai kitüntettek személyéről:
KAMARAI MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM 2011.

Bukvai Albertné

KAMARAI MUNKÁÉRT EMLÉKPLAKETT 2011.

Szűcs Gábor
Lukács Tibor
Csehi József
Benczenleitner András
Kiss Sándor

KAMARAI SZAKKÉPZÉSI DÍJ 2011.

Somogyi Miklósné

Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, és felkérte Kovács Vince elnököt
zárszavának megtartására.
A zárszót követően Fekete Lajos elnökségi tag, levezető elnök is megköszönte a kamara
tagjainak, ügyintéző szervezetének a munkáját és 16.45 órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Kovács Vince
elnök

Brumbauer József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagy János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

