JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIV. Küldöttgyűlésén
2012. december 14-án 16.00 órakor az Tó-vendéglőben

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Balogh Károly Zsolt főtitkár
Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 16.00 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.
24/2012. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIV. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Brumbauer József látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. december 14.
Brumbauer József levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 25 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:
25/2012. (12.14.) 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. december 14.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Fekete Lajos és Kovács Tibor urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
26/2012. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Fekete Lajos és Kovács Tibor urakat 25 igen szavazattal elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. december 14.
Brumbauer József levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

27/2012. (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: 2012. december 14.
1. napirend
Összefoglaló a megye gazdaságának 2012. évi főbb történéseiről a kamara szemszögéből
Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre
vonatkozó tájékoztatóját.
Kovács Vince elnök tájékoztatójában elmondta, hogy a kamarai stratégia mentén irányított
tevékenység során a vasi szervezet mindig szorgalmazta, hogy a gazdaság alakításában
megkerülhetetlen szerepet tölthessen be. Az építőipari kivitelezők nyilvántartása után, a
gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációja adott újabb feladatokat. Az ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez kapcsolódott az ügyfélszolgálatok
megyei szintű megszervezése, ahol a vállalkozók különböző tanácsadásokban is
részesülhettek. Napjainkig az érintettek közel 85 százaléka teljesítette kötelezettségét, s még
több mint kétezer vállalkozó jelentkezését várja a kamara. Elmondta, hogy januártól az
adótörvények változása miatt, már az ötezer forint köztartozás is adók módjára hajtható be. S
az eljárás alá vont cégek a hitelfelvételtől kezdődően az uniós pályázatokon való részvételig
sok kedvezményből kizárják magukat.
Jelezte a kamara közjogi feladatainak jelentős részét a szakképzés képezi. Ehhez kapcsolódik
a tanácsadói hálózat működtetése, a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, a vizsgabizottsági
elnökök és tagok delegálása, valamint a gyakorlati szintvizsgák szervezésén túlmenően az
országos szakmai tanulmányi versenyek írásbeli fordulóinak szervezése, illetve a tanulók
Szakma Sztár Fesztiválra utaztatása komoly tevékenységcsomag.
A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása, továbbá a gyakorlatorientált rendszert biztosító
duális képzés erősítése ugyancsak kiemelt tennivaló.
Kedvezőnek tűnő változás, hogy a fejlesztési és képzési bizottságok regionális szintje
megszűnt, s október elsejétől a megyei testületek végzik e munkát.
Kiemelte még a mesterképzés felértékelését, hiszen 2015-től bizonyos feladatok csak e
képesítés birtokában láthatók el. Az intézkedés országosan 15 ezer vizsga lebonyolítását vonja
maga után. A mesterlevelek megszerzésének finanszírozásában pedig az önerőn kívül a
kormány és a kamara is garantál forrásokat.
Elmondta még, hogy a jogszabályok véleményezésében a vasi szervezet az élmezőnyben jár,
ám tervezetek átvizsgálására kapott rövid határidők meghosszabbításáért az MKIK lobbi
tevékenysége elkerülhetetlen.
A Széchenyi Kártya Programban való részvétel mellett a még kedvezőnek mondható
Kombinált Mikrohitelt ajánlotta a vállalkozók figyelmébe. Az Új Széchenyi Terv pályázati
konstrukcióiról pedig mindig friss információk találhatók a kamara honlapján.
A VMKIK nemzetközi kapcsolataiban is a pályázati projektek állnak az élen. A vasi
gazdasági önkormányzat működésében a kiemelt területek közé tartozik még az innováció
felkarolása, illetve a kereskedelemfejlesztést megalapozó koncepciók elkészítésében való
aktív közreműködés.
Az összefoglaló elemzésben Kovács Vince leszögezte, hogy a jövőben az érdekérvényesítés
hatékonysága erősítendő. Vas megye gazdasági háttérbe szorulása, a marginalizálódás, a GDP
további csökkenésének prognosztizálása, a vállalkozásokat érintő megszorítások, s az

általános eladósodás kezelése kemény fellépést kíván a gazdaság szereplőinek érdekében. E
folyamatban segíthet a tudatos összefogás, illetve a kamarai létszám növekedése, hogy
erőteljesebb súllyal rendelkezhessen a kamara e küzdelemben.
Brumbauer József 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
Brumbauer József 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.
28/2012. (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
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítására
Brumbauer József levezető elnök ismertette, hogy a 2012. december 4-én megtartott
VMKIK Elnökségi ülésen hozott, 57/2012 (12.04) számú elnökségi határozat értelmében a
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek a
tiszteletbeli elnöki poszt alapszabályba való beemelésére. A tiszteletbeli elnöki címről szóló
szabályozás leiratát mindenkinek előzetesen megküldték átolvasásra.
A napirendi ponthoz, hozásszólás nem érkezett, a küldöttgyűlés többségi igen szavazattal, 3
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2012. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Alapszabályának
módosítására tett javaslatot megtárgyalta és a tiszteletbeli elnöki cím bevezetését
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. december 14.
Brumbauer József levezető elnök egyúttal tájékoztatta a küldöttgyűlés tagjait, hogy több
javaslat érkezett Szabó László elnökségi tag személyére, miszerint javasolják a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökének megválasztani.

Fekete Lajos küldött véleménye szerint, csak olyan tiszteletbeli elnököt lehessen választani,
aki nem tagja sem a küldöttgyűlésnek, sem az elnökségnek. Elmondta, hogy ebből kifolyólag
nem ért egyet Szabó úr részére tiszteletbeli elnöki cím adományozásával.
Brumbauer József levezető elnök ennek értelmében szavazásra terjeszti elő, Szabó László
elnökségi tag tiszteletbeli elnökké történő megválasztását. Kéri a küldöttgyűlés tagjait, hogy
szavazzanak arról, hogy Szabó László elnökségi tagnak a tiszteletbeli elnöki cím
adományozásával egyetértenek, elnökségi tagságának megtartása mellett.
A VMKIK Küldöttgyűlése az alábbi határozatot hozta:
30/2012. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése tiszteletbeli elnöki címet
adományoz Szabó László úr részére - elnökségi tagsága megtartása mellett – 23 igen, 1
tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. december 14.

4. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2013. évi munkaterve
Brumbauer József 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.
31/2012. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökségének 2013. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

5. napirend
Egyebek
- Tájékoztató a 2012. évi kamarai kitüntetésekre vonatkozó Elnökségi döntésről
Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendre
vonatkozó beszámolóját tegye meg.
Kovács Vince elnök tájékoztatást adott a 2012. évi kamarai kitüntettek személyéről:

KAMARAI MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM 2012.

Gyurátz Lajos (Caludia Zrt)

KAMARAI MUNKÁÉRT EMLÉKPLAKETT 2012.

Rózsa Károly (Rózsa Cukrászat
Kft)
Horváth Tibor (Ferrosüt Kft)
Heckenast István (Heckenast
Ingatlan Kft)
Tóbi Sándor (egyéni vállalkozó)
Takács Tamás (VMKIK)

KAMARAI SZAKKÉPZÉSI DÍJ 2012.

Uniriv Kft.

Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, megköszönte a kamara
tagjainak, ügyintéző szervezetének a munkáját és 17:15 órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Kovács Vince
elnök

Kovács Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekete Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

