JEGYZŐKÖNYV

Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlésén
2012. április 3-án a VMKIK Székházában
(9700 Szombathely, Honvéd tér 2.)

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 alelnök lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
7/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLI. rendkívüli Küldöttgyűlésén a levezető
elnöki teendőket Fekete Lajos látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. április 4.
Fekete Lajos 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 Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
8/2012. (04.03.) 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: 2012. április 4.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Nagy János és Magyar Elemér urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
9/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Nagy János és Magyar Elemér urakat 24 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. április 4.
Fekete Lajos levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

10/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. április 3.

1. 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 átvette a szót. Elsőként bemutatta a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara új gazdasági vezetőjét, Molnár Tamás urat, aki Németh Róbertet váltotta.

Tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait, hogy március 15-én került sor a Vas Megye
Gazdaságáért díj átadására, melyet a Sabina Zrt nyert el, melyhez Szabó László küldöttnek
gratulált.
Elmondta február 21-én 7 szervezettel közösen levelet írtak Szombathely polgármesterének a
helyi építményadóval kapcsolatban, melyben kifogásolták ezen adónem drasztikus emelését.
Ebben a témában tartottak Gazdasági Fórumot is a kamarában, mely nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. A vállalkozások többsége távolmaradt a rendezvénytől. Kérte a
Küldöttgyűlés tagjait mutassanak nagyobb aktivitást az ilyen és hasonló rendezvényeken,
hogy a Kamara egységesen és erélyesen tudjon fellépni.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte Kovács Vince elnöknek a tájékoztatás. Egyéb
hozzászólás nem érkezett.

11/2012. (04.03.) 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: -

2. napirend
Beszámoló a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról
Fekete Lajos levezető elnök megkérdezte Kovács Vince elnök urat és Kiss Sándor főtitkárt,
hogy kívánnak-e az előzetesen megküldött anyaghoz kapcsolódóan kiegészítést tenni. A
kiküldött anyaghoz hozzászólni nem kívántak. Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
12/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Küldöttgyűlés
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

3. napirend

a., Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2011. évi
tevékenységéről
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt beszámolója megtartására.
Kovács Vince elnök az eltelt év néhány fontos eseményét érintette mondandójában. Kiemelte
a Kormányhivatallal való jó együttműködést, Harangozó Bertalan kormánymegbízott úrral
pedig jó kommunikációt.
Kiemelte Németh László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának
igazgatója által a kamara elnökségének megtartott tájékoztatót. Elmondta, hogy ez a
tájékoztató fontos volt, hiszen a megye úthálózata nagyon rossz képet mutat, az országos
átlaghoz képest is. Megjegyezte, hogy sajnos közeli dátumokat nem hallhattak az igazgató
úrtól sem.
Kitért a kötelező kamarai regisztrációra, mely nagy felkészülést igényelt és a lebonyolítása
jelenleg is zajlik. Elmondta, hogy úgy tűnik sikerült eddig zökkenőmentesen végrehajtani az
új törvény által támasztott követelményeket.
Amit még fontosnak tartott, hogy a kamarai székház megvásárlásának előkészítése jelenleg is
folyamatban van. Zajlanak a tárgyalások ezzel kapcsolatosan is.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a tájékoztatót. Annyival egészítette ki Kovács
Vince által elmondottakat, hogy legjobb tudomása szerint a JESZ-től írott szándéknyilatkozat
is rendelkezésére áll már a kamarának.

b., Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

Kiss Sándor főtitkár elmondta, hogy az előzetesen megküldött anyag részletes tájékoztatást
nyújt. Felhívta a figyelmet az anyagban található táblázatra, mely részletesen foglalkozik a
Kamara tevékenységével és célkitűzéseivel.
A 2011. évi gazdálkodással kapcsolatban elmondta, összességében a tervezett szinten alakult,
azonban egyes bevételi kategóriák eltérő mértékben realizálódtak. A tagdíjbevételek 96%-os,
míg a szolgáltatási bevételek 77%-os szinten teljesültek, A szakképzés közjogi feladataira
kapott támogatás 121%-os szinten, míg a pályázati bevételek 95%-os szinten realizálódtak. A
Kamara pénzügyi helyzetében változás történt. A szabad pénzeszközök nagy része korábban
értékpapírban illetve bankszámlán rendelkezésre állt. A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló, utófinanszírozott projektek jelentős előfinanszírozást igényelnek, így a tartalék
nagy részét előfinanszírozásra fordítják. A rezsi és a bér jellegű költségek terv szerint
alakultak, míg az egyéb általános költségeknél megtakarítás jelentkezett. Fentiekből kitűnik,
hogy a sikeres működéshez nagymértékben hozzájárult a szakképzés közjogi feladatainak
ellátásából származó pénzmaradvány, a pályázatok illetve a takarékos költséggazdálkodás.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a tájékoztatást

c., Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011.
évi gazdálkodásáról
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Höfle Lászlót tájékoztatója megtartására.
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és megállapította, hogy az a törvényi követelményeknek
megfelel. A gazdálkodás a terveknek megfelelően alakult, felesleges költségek nem merültek
fel. A bérrel kapcsolatos előírásokat betartották, a bérkeretet nem lépték túl. A kamara
működését biztosították a 2011. évben lebonyolított pályázatok.
d., A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi éves Könyvvizsgálói jelentés
megtárgyalása

Fekete Lajos levezető elnök felkérte Csuka Gyuláné könyvvizsgálót tájékoztatója
megtartására.
Csuka Gyuláné könyvvizsgáló tájékoztatta a Küldöttgyűlés tagjait, hogy az Ellenőrző
Bizottsággal azonos eredményre jutottak. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
gazdálkodása stabil. A számviteli törvényt betartották, a beterjesztett anyag valós képet mutat.
A napirendre vonatkozóan javaslat, hozzászólás a küldöttek részéről nem érkezett, a
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
13/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökségének 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy a 2011. évben 172.572 ezer Ft összes
bevétel és 165.965 ezer Ft összes kiadás mellett 5.765 ezer Ft működési eredmény
realizálódott, a mérleg szerinti eredmény 5.771 ezer Ft-ot tett ki.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. április 3.

4. napirend
Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2011.
évi tevékenységéről
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Höfle Lászlót, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
tartsa meg a napirendi pontra vonatkozó beszámolóját.
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta a Bizottság tagjai a lehetőségekhez
képest rendszeresen és tevékenyen részt vettek a munkában, és javaslataikkal, illetve
véleményeikkel segítették a bizottság munkáját.
Az Ellenőrző Bizottság az eddigi gyakorlatnak megfelelően éves munkatervet készített. 2011.
évben a munkaterv alapján 4 alkalommal ülésezett. A munkaterv összeállításánál fő szempont
volt az előző évek gyakorlatának megfelelően a VMKIK gazdálkodási folyamatainak

ellenőrzése. Foglalkoztak és véleményezték a kamarai projektek alakulását és a gazdálkodásra
gyakorolt hatását, illetve a szakképzési feladatok végrehajtásának értékelését.
Továbbá a kamarai törvény módosításából – kötelező kamarai regisztráció – adódó kamarai
feladatokra történő felkészülést is vizsgálták.
A Bizottság munkájának eredményes elvégzéséhez a kamara főtitkára és munkatársai a
szükséges támogatást és információkat megadták. Folyamatosan figyelemmel kísérték a
kamara gazdálkodását és működését, a Bizottság elnöke részt vett az Elnökségi és
Küldöttgyűléseken, ahol rendszeresen beszámolt. A kamara könyvvizsgálóival megfelelő
együttműködést, munkakapcsolatot folytattak. A Küldöttgyűlés tagjainak a 2011. évi
beszámolót elfogadásra javasolta.
14/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2011. évi beszámolóját 25 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

5. napirend
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetésének
módosítására
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kiss Sándor főtitkár urat a napirendi ponttal
kapcsolatban, amennyiben van, tegye meg hozzászólását.
Kiss Sándor főtitkár elmondta a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi
költségvetése átdolgozásra került. A Küldöttgyűlési tagok részére ennek megfelelően egy
bővebb anyag került megküldésre. Elmondta, kérdés volt a kamarai regisztráció bevételének
illetve a tagdíj bevétel alakulása. A helység bérbeadásból származó bevétel az előzetes
várakozások szerint csökkenni fog, mivel a felújítási munkálatok miatt nem lesz kiadható a
konferenciaterem. A szolgáltatások területén – a kamarai törvénymódosítás eredményeképpen

– ugyancsak csökkenéssel kell számolni. Az eddig díjköteles szolgáltatásokat a kötelező
kamarai regisztráció bevezetésével, ezentúl ingyenesen kell biztosítani.
A szakképzés közjogi feladatainak eredményeképpen előzetesen a tervezett 6,8 millió forinttal
szemben 7,7 millió forinttal terveznek.
Beruházások közt megemlítette, hogy ugyancsak a megnövekedett feladatok miatt
telekommunikációs és informatikai fejlesztésekre volt szükség.
A kamarai székház alagsori részének külső szigetelése halaszthatatlanná vált, a felújítás
költsége – az előzetes árajánlatok alapján – 5.200 ezer forint.
Fontosnak tartotta még elmondani, hogy az elmúlt évben megkezdődtek a kamarai székház I.
emeleti – korábban MDF által használt – részének megvásárlására irányuló tárgyalások.
Sikeres megállapodás esetén ez újabb 32- 35,5 millió forint terhet jelent a kamarának. A
beruházások fedezetét a tárgyévi eredmény és a korábbi évek gazdálkodásának eredményéből
származó eredménytartalék, illetve az idei gazdálkodási év várható eredményei jelenthetik.
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2012. évi költségvetését a bizottság megtárgyalta. Megállapította, hogy a
költségvetésben továbbra is jelentős szerepet játszik a kamarai tagdíjbevétel, melynek
fenntartása elsőrangú fontosságú. Továbbra is szükséges az éves tervezett eredmény
megvalósításához a pályázati programok 2012. évi eredményes lebonyolítása. Külön felhívta
a figyelmet a kamara 2012. évi beruházásainak mielőbbi hatékony megvalósítására. Az
Ellenőrző Bizottság a költségvetés elfogadását javasolja a küldöttgyűlésnek 30.534 eFt
működési eredménnyel és 28.034 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és megadta a lehetőséget kérdések
feltételére.
Kuglicz Attila küldött az általános működési költségekkel kapcsolatosan azt a kérdést tette
fel, hogy a működési költségek nem aránytalanul nagyok-e?
Brumbauer József küldött elmondta, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége
többször is megtárgyalta a költségvetést. Több helyen drasztikus csökkentést is eszközöltek.
Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a regisztrált cégeknek szolgáltatást kell nyújtani,
mely plusz költségeket jelent a kamara számára.

Fekete Lajos levezető elnök is megerősítette a Brumbauer József által elmondottakat.
Jelezte, hogy a Kamara költségvetésében jelenleg nincs felesleges kiadás. Az egyéb
kiadásokat azonban pontosan egyenlőre nem lehet látni.
Heckenast István küldött a székházvásárlással kapcsolatosan érdeklődött, hogy mennyire
reális az eladói szándék illetve a vételi ajánlat?
Kovács Vince elnök elmondta, hogy az MDF utódszervezetével, a JESZ-el előrehaladott
tárgyalásokat folytattak. Az írásos szándéknyilatkozat már a kamara birtokában van. Jelenleg
az a probléma, hogy a Magyar Fejlesztési Bank jelzáloga van bejegyezve az épületrészre.
Előbb ki kell emelni ebből a csomagból. Elmondta még, hogy jelen pillanatban 32-33 millió
forintos összeghatárig kaptak jogot a tárgyalások bonyolítására.
Fekete Lajos levezető elnök megkérdezte a küldötteket, hogy az elhangzott válaszok
kielégítőek voltak-e?
A kérdezők elégedettek voltak a kapott válaszokkal.
15/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 2012. évi módosított költségvetését megtárgyalta és 235.758 ezer Ft összes
bevétellel és 205.224 ezer Ft összes költséggel egyhangúlag elfogadta. A működési
eredményt 30.534 ezer Forintban állapította meg. A mérleg szerinti eredmény tervezett
összege 28.034 ezer Forint.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

6. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a kötelező kamarai
regisztrációról illetve annak további menetéről
Fekete Lajos levezető elnök felkérte Kiss Sándor főtitkárt, tartsa meg napirendre vonatkozó
beszámolóját.

Kiss Sándor főtitkár elmondta, 2012. március 2-ig 12.904 vállalkozás regisztrált és 80%-uk
fizette meg a kamarai hozzájárulást. A kamarához bejelentett adatokat 2012. júliusára,
adatbázis formájában, elérhetővé kell tenni. Ehhez tartozik, hogy várhatóan március végéig
kapja meg a kamara az egyéni vállalkozói nyilvántartásból az egyéni vállalkozókra vonatkozó
adatokat, illetve a cégnyilvántartásból a társas vállalkozások adatait. A regisztrált
vállalkozások adatbázisát és a kapott 2 adatbázist ezután lehet összevetni, így megkapva a
nem regisztrált vállalkozások listáját.
A regisztrált vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások biztosítása érdekében a kamarai
székházban és vidéki helyszíneken is adótanácsadással, pályázati tanácsadással várják az
érdeklődő vállalkozásokat.
A kamara pályázatfigyelő rendszer bevezetését tervezi, melynek segítségével a vállalkozók –
hírlevél formájában – személyre szabottan kaphatnak majd információkat.
Kovács Vince elnök a kamarai hozzájárulás behajtásával kapcsolatban – a legújabb
információi alapján – el tudja mondani, hogy a NAV fogja azokat behajtani. Az ehhez
szükséges törvénymódosítás előkészületei zajlanak.
Fekete Lajos levezető elnök elmondta, hogy mivel csak tájékoztató anyagról volt szó,
határozat meghozatalára nincs szükség.

7. napirend
Tájékoztató a Békéltető Testület 2011. évi tevékenységéről.
Fekete Lajos levezető elnök elmondta, hogy a küldöttek részére részletes tájékoztató anyag
került megküldésre. Amennyiben ezzel kapcsolatban valakinek véleménye, észrevétele lenne
akkor kérte, hogy tegye meg.
Észrevétel vagy kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a következő határozatot hozta:
16/2012. (04.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

8. napirend

Egyebek
Fekete Lajos levezető elnök kéri a Küldöttgyűlés tagjait amennyiben valakinek az egyéb
napirendi pontra vonatkoztatva hozzászólása lenne, az tegye meg.
Kuglicz Attila küldött véleménye szerint, a Kamarától elvárható a kisvállalkozások előtérbe
helyezése, de például a hatósági ellenőrzések ellen soha nem lépett fel. Jelezte apró és
bosszantó dolgok nehezítik a vállalkozók létét. Szerinte szükség van a Kamara
népszerűsítésére. Ezen kívül megjegyezte, hogy hallatni kéne a hangját azokban az esetekben
is, mikor nagy megyei beruházásokat más megyék vállalkozói végzik el. Ezekben az
esetekben is fel kellene lépni a megyei vállalkozások képviseletében. Elmondta a városnak is
több figyelmet kellene szentelnie a vállalkozások helyzetére, valamint sérelmezte egyes
területek (például a sport) túlzott támogatását.
Koledics János küldött véleményében megfogalmazta, hogy ő is részt vett a Kamara által
szervezett Gazdasági Fórumon és őt is felbosszantotta az erről olvasott újságcikk. Elmondta,
ebben az ügyben további lépéseket kell tenni, nem szabad a jelenlegi helyzetbe beletörődni.
Fekete Lajos levezető elnök szerint a vállalkozóknak is aktívabbnak kellene lenni,
határozottabban ki kellene állni a saját álláspontjuk mellett. Elmondta a Gazdasági Fórumon
finom vélemények és simulékony kritikák lettek megfogalmazva. Emellett megjegyezte, hogy
a vállalkozásoknak viszont be kell látni, hogy egy város akkor élhető, ha ugyan úgy
megtalálható benne a kultúra, a sport, a szórakozási lehetőség, tehát a városnak erre is áldozni
kell.

Piri József küldött elmondta ő is résztvevője volt a rendezvénynek. Szerinte érdektelenség
jellemezte a fórumot, amely annak köszönhető, hogy a mindösszesen 3 ellenzéki képviselő
vett részt a fórumon, majd késve érkezett meg Molnár Miklós alpolgármester. Más nem
érkezett a városvezetés részéről.
Kovács Vince elnök megjegyezte ő is elégedetlen volt a fórummal. A politika nem vette
komolyan a 8 érdekképviselet kezdeményezését. A február 28-án megírt közös levélre
mindeddig válasz sem érkezett.
Fekete Lajos levezető elnök megköszönte a véleményeket és egyéb hozzászólás hiányában
17.30 órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Kovács Vince
elnök

Nagy János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Magyar Elemér
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

