A PBKIK Elnökségének 1996. évi határozatai
31/1996. (II. 12.) E
A PBKIK elnöksége a kamara 1996. évi munkatervét 31/1996. (02. 12.) E számon elfogadta.
32/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a kamarai szolgáltatások jegyzékét.
33/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a PBKIK álláspontját az 1996. március hó 1. napján
megrendezésre kerülő MKIK közgyűléssel kapcsolatban, miszerint a PBKIK továbbra is a
decentralizált tagdíjfizetési rendszert támogatja, ill. az MKIK felé olyan tagdíjbefizetési
rendszert tart megvalósíthatónak, amely nem terheli túlságosan a jól működő kamarákat a
gyengén működők előnyére.
34/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Pannon Volán Taxi Kft Pécs, a PBKIK Műszaki Fejlesztési
Alap elnyerésére benyújtott pályázatát.
Az elnökség felkéri az Innovációs Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
dr. Lábó Gábor
35/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Pécsi Szállító Ipartestület pályázatát a Szakképzési Alap
felhasználására.
Az elnökség felkéri a Szakképzési Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Vétek János
36/1996. (II. 12.) E
Az elnökség döntése alapján, az Alapokhoz beérkezett pályázatokat az adott bizottság teljes
jogkörben bírálja el, az elnökség csak kontrollként működjön, illetve a felhasznált összegekről
és a még rendelkezésre álló keretről rendszeres tájékoztatást adjon a közgyűlés számára.
37/1996. (II. 12.) E
Az elnökség egyetértésével Aparácz Dénes, Arató Márton és dr. Síkfői Tamás urak
személyében bizottságot hoznak létre, mely bizottság szerepe az Alapok pályázati
rendszerének áttekintése a következő elnökségi ülésre.
38/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Pécsi Reg. Munkaerőfejlesztő és Képző Központ pályázatát a
Szakképzési Alap felhasználására.
Az elnökség felkéri a Szakképzési Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Vétek János

39/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Kereskedelemfejlesztési Alap támogatás elnyerésére
benyújtott Utazás 94. program pályázatát.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
40/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Ker.fejl. Alap elnyerésére benyújtott Tourinform PécsBaranyai kiadványára a pályázatot.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
41/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Hypo prospektus elkészítésére benyújtott pályázatot.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
42/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta a Villágy-Siklós Borút térkép kiadására benyújtott pályázatot.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
43/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elfogadta az Üdvözöljük Pécs-Baranyában c. kiadvány céljára benyújtott
pályázatot.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
44/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége elutasította a Torunform, a nemzetközi és hazai vásárokon való
részvételhez a 300 ezer forintos összegű hozzájárulást kérő pályázatát.
45/1996. (II. 12.) E
Az elnökség Tóth Miklós pályázatát, kiállításon való részvétel támogatására elfogadta.
Az elnökség felkéri a Ker.Fejl. Bizottságot a szerződés megkötésére.
Felelős:
Králik Ivánné
46/1996. (II. 12.) E
Az elnökség elfogadta az Informatikai Tagozat által tömörített pécsi vállalkozók pályázatát, a
Pécsi Városi TV adásában szereplő informatikai közoktató adás sugárzási díjának
támogatására irányuló kérelmét.

47/1996. (II. 12.) E
A kamara elnöksége dr. Síkfői Tamás titkár alapbérét 1996. 01. 01. napjával 25 %-kal
megemelte.
48/1996. (IV. 22.) E
A kamara elnöksége elfogadta a kamarai pályázati alapok működtetésére tett ad-hoc bizottsági
javaslatokat, és azokat az alapok működési szabályzatába beépítette.
49/1996. (IV. 22.) E
A BPKIK elnöksége a Műszaki Fejlesztési Alapra benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a
következő határozatot hozta:
1. Elfogadja az Innovációs Bizottság pontszámon alapuló rangsorolását.
2. A rendelkezésre álló keretből (14.000 e Ft) az 1-10. sorszámmal jelzett pályázatok
részesülnek támogatásban, melynek végösszege 13.950 e Ft.
A visszatérítés nagysága ebben az esetben 5.900 e Ft.
3. Amennyiben a fentiek szerint támogatott pályázatok közül valamely pályázatok a
rangsorolásból kilépnek, automatikusan a soron következő pályázat lép előre, a rendelkezésre
álló keret feltöltéséig.
Lehetséges okok a rangsorolásból való kikerülésre:
- külső forráshoz való jutás (pl. OMFB támogatás megszerzése)
- a PBKIK szerződési feltételeinek el nem fogadása a pályázó részéről.
4. Az előző pont szerinti esetekben az előresorolás tényét az Innovációs Bizottság vezetője
dönti el.
5. A pályázatok szerződéseit az Innovációs Osztály készíti elő.
6. Az Innovációs Bizottság vizsgálja meg annak lehetőségeit, milyen módon növelhető a
visszatérítendő pályázati részarány.
Minden egyes pályázatra vonatkozó elnökségi határozat száma a csatolt 1. sz. mellékleten
található.
50/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség az alábbi részletezéssel elfogadta a Szakképzési Alapra benyújtott pályázatokat:
Pályázó
Adott támogatás (Ft)
Megjegyzés
1. Zsolnay Porcelángyár Rt
650.000,7630 Pécs, Zsolnay V. 37.
2. Super-Fej Rt
350.000,7621 Pécs, Lyceum u. 6/a.
3. Pécsi Autócity Kft
500.000,visszatérítendő
4. Megamos Kft
70.000,7624 Pécs, Barackvirág u. 9.
5. PBKIK Vendéglátó Tagozat
120.000,7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
51/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség az alábbi részletezettséggel döntött a Ker.fejl. Alapra beérkezett támogatási
igényekről:

Pályázó
1. PBKIK Építőipari Szakmai O.
2. Barta-Thermoker Kft
tárgylja
7623 Pécs, Jászai M. u. 2-4.

Igényelt támogatás (Ft)
200.000,200.000,-

Döntés
200.000,elnökség

újból

hat.idő: 96.05.23.
Pécs-Expo komplex
kezelése min. 10.

cég,
3. Virág László
7815 Harkány, Munkácsy 11.
4. Mini Comp Kft
7624 Pécs, Buda N. A. 1.
5. BM. Tourinform
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

200.000,-

40.000,- Ft/cég
elutasítva

91.000,-

50.000,-

210.000,-

70.000,-

52/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség megalapítja a Baranya Gazdaságáért Díjat, a Baranyai Innovációs Díjat, a
Baranya Megyei Export Díjat, a Baranya Megyei Szakképzési Díjat és a Kiváló Kamarai
Munkáért Díjat, a mellékletben rögzített feltételekkel.
A díjak odaítélésével kapcsolatos munkákat a kamarai hivatal koordinálja.
Felelős: dr. Síkfői Tamás titkár
Határidő: a díjak átadásának határidejét figyelembe véve folyamatos
53/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség elfogadta a PBKIK Tagdíjfizetési Szabályzatának módosítására tett javaslatot az
alábbiak szerint:
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Tagdífjizetési Szabályzatának VI. pontja
foglalkozik a tagdíj megállapításának és megfizetésének rendjével. Ennek 1. pontja a
következőre módosulna:
1. A tagdíj megállapítása önbevallás vagy becslés útján történik.
2/A A bevallás benyújtási határideje:
a) működő vállalkozások esetén minden év május hó 31. napja
b) kezdő vállalkozások esetén a működés megkezdése után 30 nap
/B
Amennyiben a kamarai tag bevallást az előírt határidőre benyújtani elmulasztott, úgy a
kamara a rendelkezésére álló adatok alapján becsléssel állapítja meg a tagdíj összegét.
54/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség megerősítette korábbi álláspontját, miszerint nem látja indokoltnak a Grazi
Kamarai Iroda támogatását.
55/1996. (IV. 22.) E
Az elnökség a tartalékok terhére 200.000,- Ft támogatás kifizetését engedélyezi a Pécsi
ÁFÉSZ leégett áruházának helyrehozatalához.

56/1996. (V. 20.) E
Az elnökség elfogadta a kamara 1995. évi beszámoló-tervezetét, és azt a kamara közgyűlése
elé terjeszti. Az elnökség jóváhagyta a kamara mérlegét és pénzügyi beszámolóját, és ezen
anyagokat a kamara közgyűlése elé beterjeszti.
57/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége a kamara 1996. évi költségvetésének módosítási javaslatával egyetért, s
azt jóváhagyásra a közgyűlés elé beterjeszti
58/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége elfogadta a PBKIK Etikai Kódexét és azt jóváhagyásra a kamara
közgyűlése elé beterjeszti.
59/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége elfogadta a PBKIK Adatvédelmi Szabályzatának tervezetét és azt
jóváhagyásra a közgyűlés elé beterjeszti.
60/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége elfogadta a kamara Önkormányzati Szabályzatának módosítási tervezetét
és azt a közgyűlés elé beterjeszti.
61/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége elfogadta a kamara Alapszabályának kiegészítését és azt a közgyűlés elé
beterjeszti.
62/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége megbízza Higi Gyula elnököt, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési
Tanács munkájában a PBKIK képviseletét lássa el. A Területfejlesztési Tanácsban végzett
munkáról az ügyvezetőséget folyamatosan, az elnökséget pedig a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv.-ben előírtak szerint tájékoztassa.
A PBKIK elnöksége megbízza dr. Kéri István alelnököt, valamint Weller Jánost, hogy
esetenként az elnök urat helyettesítse, s a kamara - területfejlesztési tanácsban kifejtett
munkáját szakmailag előkészítse.
63/1996. (V. 20.) E
A PBKIK elnöksége 1996. évben az "Év Üzletembere" díjat és a vele járó aranygyűrűt Arató
Mártonnak, a Mecsek Füszért igazgatójának ítélte oda. A közgyűlés felkéri Higi Gyula
elnököt, hogy a díjat a Pécs Expó megnyitó ünnepségén a jutalmazottnak adja át.

64/1996. (IX. 9.) E
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége egyetért a benyújtott pályázatok
alapján javasolt támogatás mértékével és 930.000 Ft összegben vissza nem térítendő
támogatást nyújt a Kereskedelemfejlesztési Alapból.
PÉCS EXPO:
Cég neve:
Igényelt összeg: Javasolt támogatás:
1.Barta-Thermoker Kft.
150.000 Ft
70.000
2.Mattenheim és Tsa.
55.000 Ft
30.000
3.Univerztrade Bt.
4.Elektro-Uno Bt.
6.J.F.Korund Kft.

200.000 Ft
50.000 Ft
40.000 Ft

70.000
50.000
40.000
260.000

Info-Szintézis Kft.

280.000 Ft
400.000 Ft

240.000
400.000

Gönczöl Rita
vállalkozó

50.000 Ft

30.000

Egyéb:

Összesen: 930.000 Ft
65/1996. (IX. 9.) E.
A PBKIK elfogadta, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségeihez
1996. évben tagdíjarányosan 929.576,-Ft-tal járul hozzá. A hozzájárulás fedezete a PBKIK
1996. évi költségvetésének tartaléka.
Felkéri a Kincstárnokot, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Bóra Katalin kincstárnok
Határidő: 1996. szeptember 15.
66/1996. (IX. 9.) E.
Az Elnökség tudomásul veszi, hogy az átadott közjogi feladatok ellátása - különös tekintettel
az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásának megszervezése - a kamara számára
többletterhet jelent. Kötelezettséget vállal arra, hogy ezen feladatok zökkenőmentes
végrehajtása érdekében a szükséges pénzügyi fedezetet megfelelő mértékben a kamara 96. évi
költségvetésében rendelkezésre bocsátja.
67/1996. (IX. 9.) E.
A PBKIK Elnöksége elfogadta a PBKIK Kamarai Kártyakör Alapszabályát, amely 1996.
szeptember 10-től hatályba lép.
68/1996. (IX. 9) E.
A PBKIK Elnöksége az adótörvény módosításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette,
a kamarai álláspont kialakításával egyetértett.

69/1996. (IX. 9.) E
A PBKIK elnöksége tudomásul vette a PBKIK székházban létesítendő tankonyhával
kapcsolatos beszámolót.
70/1996. (IX. 9.) E
A PBKIK Elnöksége tudomásul vette a szakmai osztályokkal kapcsolatos beszámolót.
71/1996. (X. 24.) E
A PBKIK Elnöksége egyetért azzal, hogy a kamara - a Pécsi Ipari Park KHT és a PBKIK
között létrejött szindikátusi megállapodás 5.3. pontjában foglaltakra figyelemmel - egyedi
támogatásként a kamarai alapokból 2 M Ft-ot elkülönít a Pécsi Ipari Park KHT számára.
72/1996. (X. 24.) E
A PBKIK Elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Autó City Kft, a BEAR futóműbeállító
beszerzéséhez 500.000,- Ft támogatás visszafizetési határidejét 1997. október hó 15. napjáig
módosította.
73/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége az 1996. évi költségvetés módosítási javaslatával és küldöttgyűlés elé
terjesztésével egyetért.
74/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége egyetért az 1997. évi kamarai munkatervvel és küldöttgyűlés elé
terjeszti.
75/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége elfogadta az 1997. évi kamarai költségvetés tervezetét és azt három
változatban, 1 ezrelék és, 1,25 ezrelék és 1,5 ezrelék tagdíjmértékkel számolva a közgyűlés
elé terjeszti. A tagdíjbevételi többlet teljes egészében a gazdaságfejlesztési alapok további
feltöltésére fordítható.
76/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége egyhangúlag egyetértett, hogy ez évben a Baranya Gazdaságáért Díjat
nem adja ki. Az elnökség a Baranyai Innovációs Díjat Péter Györgynek, a Baranya Megyei
Export Díjat SIR Kft-nek, a Baranyai Szakképzési Díjat Kerner Ödönnek adományozta,
valamint a Kiváló Kamarai Munkáért Díjjal ismeri el Arató Márton, Kerényi János, dr. Lábó
Gábor és Králik Ivánné által végzett kiemelkedő munkát.
77/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége Önkormányzati Szabályzat V. fejezet 22/7. pontjára vonatkozóan az
alábbi módosítási tervet terjeszti a küldöttgyűlés elé: „Az Elnökség a kamarai hivatal vezető

állású dolgozóinak és alkalmazottainak tanácsosi címet, valamint külső szakértőknek címzetes
tanácsosi címet adományozat”.
78/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége a PBKIK Alapszabályának 75. pontjára vonatkozóan az alábbi
módosítást javasolja a küldöttgyűlés felé: „A küldöttgyűlés 10 tagú etikai bizottságot választ.
Az Etikai Bizottság testületi szerv, elnökét saját tagjai közül választja.”
Az Alapszabály 76. pontja a következőkkel egészül ki: amely szabályzatot a megalakulást
követő 30 napon belül köteles megalkotni, majd azt egy példányban a kamara irattárába
helyezni. Az Etikai Bizottság tagjai közül egyeztető testületet alakíthat, amely egyeztető
testület eljár azon esetekben, amikor a vállalkozók közötti konfliktus nem etikai vonatkozású,
s a jószolgálati tevékenységgel lehetőség nyílik a konfliktus elrendezésére.”
79/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége az alábbi módosító javaslatot terjeszti a küldöttgyűlés elé a PBKIK
Önkormányzati Szabályzatáról:
„A Küldöttgyűlés 10 tagú etikai bizottságot választ. Az Etikai Bizottság testületi szerv,
elnökét saját tagjai közül választja. Az Etikai Bizottság működési rendjét saját maga
szabályozza, amely szabályzatot a megalakulást követő 30 napon belül köteles megalkotni,
majd azt egy példányban a kamara irattárába helyezni. Az Etikai Bizottság tagjai közül
egyeztető testületet alakíthat, amely egyeztető testület eljár azon esetekben, amikor a
vállalkozók közötti konfliktus nem etikai vonatkozású, s a jószolgálati tevékenységgel
lehetőség nyílik a konfliktus elrendezésére.”
80/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége elfogadta Szentlőrinc és Sásd városokban kamarai elnökségi testület
létrehozását. A felállítandó városi testületek és Szigetvár esetében választások útján
szerveződnek meg, az elnök saját jogkörében megbízást is adhat e testületeknek 1997. végéig
a kamarai választások megtartásáig.
81/1996. (XI. 18.) E
A PBKIK Elnöksége további három évre megbízza a PBKIK Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató
KHT ügyvezetésével Bóra Katalint és Felügyelő Bizottsági tagsági teendőkkel dr. Varga
Sándort, Oszvald Pált és Kerényi Jánost. A megbízatás időtartama: 1999. november 18-ig
folyamatos.

