
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

2013. december 03-án 10:00 órára összehívott 

küldöttgyűlésén  

 

Az ülés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Gróf Széchenyi István Konferenciaterme 

   Kecskemét, Árpád krt. 4. 

 

Napirendi pontok:    
 

Napirend előtt: dr. Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének tájékoztatója  

 

           1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről 

     előterjesztés: szóban 

                 előadó:          Gaál József, elnök 

 

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról 

     előterjesztés: szóban 

                 előadó:          Gaál József, elnök 

 

            3./ A BKMKIK „Kitüntető Díjszabályzatának” módosítása 

                 előterjesztés : írásban 

                 előadó:           Gaál József, elnök 

 

            4./ A BKMKIK és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal „Együttműködési  

                 Megállapodásának” aláírása 

                 előterjesztés : szóban 

                 előadó:           Gaál József, elnök 
 

            

 

                                                               SZÜNET 

 

  

A szünet után sor kerül a 2013. évi kitüntető díjak átadására.  

 

Állófogadás  
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Gaál József: megköszönte dr. Parragh László úr, és Szemereyné Pataki Klaudia 

alpolgármester asszony köszöntőbeszédét. Felkérte Józsa László urat, a Mandátumvizsgáló 

Bizottság elnökét, tegye meg jelentését a küldöttgyűlés határozatképességéről. 

 

Józsa László: A jelenlévők száma 37 fő, ami 57,8%-os részvételt jellent; a küldöttgyűlés 

határozatképes. 

 

Gaál József: tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül. 

Felkérte a felszólalókat, először mutatkozzanak be, majd a mikrofonba beszélve tegyék meg 

hozzászólásaikat. 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Szerencsi Évát.  

 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/15/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Szerencsi Évát.  

 

Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Herczeg Antalt és Abonyi Gézát.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/16/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőként Herczeg Antalt és Abonyi Gézát.  

 

Gaál József: bejelentette, hogy a napirenddel kapcsolatosan változás történt, a 4. napirendi 

pontban szereplő együttműködési megállapodás aláírása a kormányhivatallal elmarad. Dr. 

Kerényi János urat, aki a kormányhivatal részéről aláíró joggal rendelkezik, parlamenti 

elfoglaltsága elszólította, így az alkalom más időpontra tolódik. Szavazásra kérte fel a 

jelenlévő küldötteket. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/17/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a módosult napirendet. 

 

 

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről 

 

Gaál József: röviden beszámol az elmúlt időszakban végzett munkáról, megtartotta 

PowerPoint prezentációját melyben a megye gazdasági helyzetéről, a kamara 2013-as évben 

elért eredményeiről. Megköszönte a kamarai testületek munkáját, akik hozzájárultak a kamara 

sikereihez. 

 

Sipos Zsolt: köszöntötte a megjelenteket, és megtartotta tájékoztatóját a kamarai 

regisztrációról, tagsági adatokról, a kamara új információs felületeiről. 
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Gaál József: megköszönte a tartalmas beszámolót.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/18/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. 

 

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról 

 

Gaál József: a munkaszervezet minden határozatot végrehajtott. Az Év Beszállítója Díj 

beépült a díjszabályzatba, és Sipos Zsolt titkár úr aláírási jogosultsága módosult a bejegyző 

bíróságon, erre szükség volt azért, hogy a kamara működőképessége megmaradjon. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/19/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a határozatok végrehajtását. 

 

3./ A BKMKIK „Kitüntető Díjszabályzatának” módosítása 

 

Gaál József: írásban előzetesen kiosztásra került. Az elnökség javasolta, hogy az Ipar Kiváló 

Mestere díj kerüljön be a díjszabályzatba. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/20/2013/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a Kitüntető Díjszabályzat módosítását. 

 

Gaál József: megköszönte az éves munkát a tisztségviselőknek, munkatársaknak, és az 

MKIK munkatársainak együttműködését. Bejelentette a kitüntető díjak átadását, amivel 

kezdetét vette az ünnepi küldöttgyűlés. 

 

 

k.m.f. 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

………………………………. 

Szerencsi Éva 

 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

……………………………………       ……………………………………… 

  Abonyi Géza      Herczeg Antal 


