A PBKIK Elnökségének 1995. évi határozatai
1/1995. (I. 27.) E
Az elnökség a tagdíjfizetési szabályzatot 1/1995. számon elfogadta, és a küldöttgyűlés elé
terjeszti.
2/1995. (I. 27.) E
Az elnökség a gazdálkodási szabályzatot elfogadta, és a küldöttgyűlés elé terjeszti.
3/1995. (I. 27.) E
Az elnökség a PBKIK 1995. évi költségvetését elfogadta, és a küldöttgyűlés elé terjeszti.
4/1995. (I. 27.) E
Az elnökség elfogadta a küldöttgyűlés határozatának megfelelően átdolgozott önkormányzati
szabályzatot, amelyet a küldöttgyűlés elé terjeszt.
5/1995. (I. 27.) E
Az elnökség elfogadta a kamara választási szabályzatát.
6/1995. (I. 27.) E
Az elnökség elfogadta a kamara iratkezelési szabályzatát.
7/1995. (I. 27.) E
Az elnökség elfogadta a kamara bizonylati szabályzatát.
8/1995. (I. 27.) E
Az elnökség elfogadta a műszaki fejlesztési, a szakképzési és a kereskedelemfejlesztési alap
szabályzatát, azzal a kitétellel, hogy a pályázati elbírálási jogkör nem adható át, emellett
szeptember hó 1. napjáig kerüljön beterjesztésre az elnökség elé a végleges szabályzat.
9/1995. (I. 27.) E
Az elnökség egyhangúlag határozatot hozott arról, hogy a kamarai hivatal készítse elő a
kamarai székházzal kapcsolatos bérleti szerződést, és az elnök úr felhatalmazást kap a
szerződés megkötésére.
10/1995. (I. 27.) E
Az elnökség megbízza dr. Győrvári Márk urat, mint elnököt, valamint dr. Kukai Tibort, Kövi
Györgynét, Barta Ferenc és Major Béla urakat a szakmai osztályválasztások jelölőbizottsági
teendőinek ellátásával. Az elnökség a jelölőbizottságtól munkatervet kér be.

11/1995. (I. 27.) E
A kamara elnöksége határozatot hozott arról, hogy a városi testületek megválasztására az
ügyvezetőség kérjen fel jelölőbizottsági tagokat az alapszabály szerinti város, városkörnyéki
elhatárolásokat figyelembe véve.
12/1995. (I. 27.) E
A kamara elnöksége megalakítja az önkormányzati szabályzat mellékletében felsorolt
tanácsadó testületeket, tagozatokat és bizottságokat. A testületek felállításával megbízza az
ügyvezetőséget.
13/1995. (I. 27.) E
Az elnökség megalapítja az "Év üzletembere" díjat, amelyet minden év március hó 31.
napjáig kell odaítélni az előző évi teljesítményt figyelembe véve. Az elnökség megbízza az
ügyvezetőséget, hogy dolgozza ki a pályáztatás és értékelés megbízható módszerét 1995.
március hó 15. napjáig.
14/1995. (V. 19.) E
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és azt, mint elnökségi tájékoztatót a
küldöttgyűlés elé terjeszti.
15/1995. (V. 19.) E
Az elnökség módosítja a 11/1995. (I. 27.) E számú határozatát, és a városi kamarai
választások időpontját 1995 szeptemberére tűzi ki.
16/1995. (V. 19.) E
1.
Az elnökség a kamara 1995. évi költségvetésének négyhavi végrehajtásáról szóló
előterjesztéssel, és ennek alapján a költségvetési módosítási javaslattal, ezen belül kiemelten a
Tettye Irodaház megvásárlására vonatkozó elképzelésekkel egyetért.
Az elnökség felkéri Higi Gyula elnök urat arra, hogy a kamara alapszabálya értelmében az
előterjesztést az elnökség elfogadó javaslatával kiegészítve, terjessze a küldöttgyűlés júniusi
ülése elé.
Határidő: 1995. június hó 30. napja
2.
Az elnökség felkéri az elnök urat arra, hogy a közhasznú társaság alapításának
előkészítő munkálatait végeztesse el, a jogszabályok szerint szükséges dokumentumokat
jóváhagyásra terjessze az elnökség elé.
Határidő: 1995. július hó 30. napja
17/1995. (V. 19.) E
Az elnökség határozatot hozott arról, hogy a 10. szakmai osztály osztályelnökségének
létszámát hat főre emeli. Az elnökség utasítja a kamarai hivatalt, hogy a szakmai
osztályválasztásokon ennek figyelembevételével bonyolítsa le a választásokat.

18/1995. (V. 19.) E
Az elnökség határozatot hozott arról, hogy a PBKIK várhatóan június hó végén összehívandó
küldöttgyűlése elé, az MKIK közgyűlésének szabályzatmódosító határozatait az elnökség
előzetes beleegyezésével beterjesszék.
19/1995. (V. 19.) E
Az elnökség megbízza az ügyvezetőséget, hogy Pécs MJ Város vezetőségével tárgyaljon a
Pécsi Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (SBDC) közös finanszírozásáról, dolgozza ki a
közös működtetés feltételeit, és azt terjessze a következő elnökségi ülés elé jóváhagyásra.
Határidő: 1995. július hó 30. napja
20/1995. (V. 19.) E
Az elnökség az 1994. évi teljesítményéért a PBKIK az "Év üzletembere" díját és az azzal járó
aranygyűrűt dr. Kiss Endre úrnak, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökének ítéli.
21/1995. (XII. 8.) E
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a PBKIK 1996. évi költségvetési
javaslatával egyetért, és felkéri a kamara elnökét, hogy a javaslatot terjessze a küldöttgyűlés
ezév december 18-i ülése elé.
Határidő: 1995. december 18.
Felelős: Higi Gyula elnök
22/1995 (XII. 8.) E
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jóváhagyta a PBKIK műszaki fejlesztési
alapjának, és szakképzési alapjának működési szabályzatát. Az alapok pályáztatását a kamarai
hivatal december 10-i hatállyal kezdje meg a működési szabályzatnak megfelelően. Az
elnökség a beérkező pályázatokról folyamatosan dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Higi Gyula elnök
23/1995. (XII. 8.) E
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya
megyei Tourinform számára a ker.fejl. alapból 3 M Ft-os keretet elhatároljon a kamarai
hivatal, amely terhére a ker.fejl. alap működési szabályzatának megfelelően a Tourinform
konkrét programok finanszírozására pályázatot nyújthat be.
Felelős: dr. Síkfői Tamás titkár
Pichler József szakmai osztály elnök
Határidő: folyamatos
24/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége hozzájárul ahhoz, a Marketing c. horvát nyelvű kereskedelemfejlesztő
kiadvány kiadási költségeit a kamarai hivatal a ker.fejl. alap terhére finanszírozza.

Felelős: Bóra Katalin kincstárnok
Határidő: december 20.
25/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs városáról és Baranya megyéről készült
Gasztronómia Kalauz kiadási költségeit a kamarai hivatal a ker.fejl. alap terhére
finanszírozza.
Felelős: Bóra Katalin
Határidő: december 31.
26/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a kamara hivatal a Krakkói Nemzetközi
Szakvásáron résztvevő Baranya megyei vállalkozások támogatását (amely a kiállítási területi
díj 50 %-áig terjed) a ker.fejl. alap terhére finanszírozza.
Felelős: Bóra Katalin
Határidő: december 31.
27/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs Info '95 Informatikai Szakkiállításon részt
vett baranyai vállalkozások költségének 50 %-ig terjedő kamarai támogatását a kamarai
hivatal a ker.fejl. alap terhére finanszírozza.
Felelős: Bóra Katalin
Határidő: december 31.
28/1995. (XII. 8.) E
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Steiermak
és Baranya megye, Gráz és Pécs, valamint a Steier KIK és a PBKIK közötti együttműködés
keretében megrendezett "Régiók ádventje" c. programon résztvevő baranyai vállalkozók
támogatását a kamara hivatal 300 ezer forint erejéig a ker.fejl. alap terhére finanszírozza.
Felelős: Bóra Katalin
Határidő: december 31.
29/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége megtárgyalta a PBKIK vásárszervező és vásárfelügyeleti szabályzatát,
amelyet a kamara közgyűlése elé terjeszt.
Felelős: dr. Síkfői
Határidő: december 18.
30/1995. (XII. 8.) E
A PBKIK elnöksége megtárgyalta a kamara tagdíjfizetési szabályzatának módosítását, és a
módosított tagdíjfizetési szabályzatot a kamara közgyűlése elé terjeszti.
Felelős: dr. Síkfői
Határidő: december 18.

