A PBKIK Küldöttgyűlésének 1995. évi határozatai

6/1995. (II. 7.) KGY
A PBKIK 6/1995. sz. határozata az 1995. évi ideiglenes költségvetésről
1.
A küldöttgyűlés a beterjesztett költségvetési javaslattal egyetért, és a PBKIK 1995. évi
ideiglenes költségvetését a határozat mellékletében részletezett tartalommal elfogadja.
A likviditási hiányt a tagdíjbevételek következetes beszedésével a jogelőd kamara
pénzmaradványának felhasználásával, és a pályázati alapképzés szükség szerinti elhagyásával
kell rendezni. Ezen túlmenően a kedvező likviditási helyzetű hónapokban a kamara bevételeit
pénzügyi műveletekkel kell növelni. Az ebből származó többletforrások céltartalékot
képeznek.
2.
A küldöttgyűlés kezdeményezi a területi kamarák összefogását annak érdekében, hogy
az eredeti elképzeléseknek megfelelően, az 1994. évi igényelt állami támogatást végleges
bevételként lehessen elszámolni.
3.
A küldöttgyűlés az 1995. évi költségvetés szükség szerinti módosításáról úgy
rendelkezik, amennyiben a költségvetésben előirányzottaktól 10 %-osnál nagyobb eltérés
jelentkezik, pótköltségvetést kell benyújtani a küldöttgyűlés elé, ill. az 1995. év első
félévének végéig a küldöttgyűlés mindenképpen áttekinti a költségvetés végrehajtásának
menetét.
7/1995. (II. 7.) KGY
A PBKIK 7/1995. sz. határozatában elfogadta a kamara tagdíjfizetési szabályzatát.
8/1995. (II. 7.) KGY
A PBKIK 8/1995. sz. határozatában az utalványozási jogokat rögzítő melléklet a gazdálkodási
szabályzat részét képezi.
9/1995. (II. 7.) KGY
A PBKIK 9/1995. sz. határozatában tudomásul vette a kamarai hivatal, valamint az ellenőrző
bizottság jelentését, miszerint az önkormányzati szabályzaton átvezetésre kerültek az 1994.
október hó 26. napi I. küldöttgyűlés módosításai
10/1995. (VI. 28.) KGY
1.
A küldöttgyűlés a kamara 1995. évi költségvetésének öt havi végrehajtásáról szóló
előterjesztéssel, és ennek alapján a költségvetés módosítási javaslatával, ezen belül kiemelten
a Tettye Irodaház megvásárlására vonatkozó elképzelésekkel egyetért.
A kamara költségvetését ennek megfelelően a mellékletben részletezettek szerint
állapítja meg. A küldöttgyűlés felkéri dr. Síkfői Tamás titkár urat arra, hogy a költségvetés
végrehajtását - beleértve az Irgalmasok u. 24. sz. alatti ingatlan értékesítését, valamint a
Majorossy I. u. 36. sz. alatti székház megvásárlását is - biztosítsa.
2.
A céltartalékból - a kamara 1996. I. féléves fizetőképességének biztosítását is szem
előtt tartva - már ezévben meg kell kezdeni a pályázati alapok feltöltését. Az alapokba kell
helyezni a kamara minden, nem céljellegű többletbevételét is.

Határidő:
Felelős:

- a költségvetés végrehajtására:
- az ingatlanvásárlásra és értékesítésre:
dr. Síkfői Tamás, PBKIK titkár

folyamatos
1995. szeptember hó 31. napja

11/1995. (VI. 28.) KGY
A PBKIK tagdíjfizetési szabályzata az alábbiak szerint módosul
V. fejezet (3) bekezdéstől
A tagdíjbevallás elmulasztását a kamara titkára, az érintett gazdasági szervezet (egyéni
vállalkozó) alaptagdíjáig terjedő, max. 50.000,-Ft bírság kiszabásával szankcionálhatja.
A késedelmes tagdíjfizetés a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő büntetőpótlék fizetési kötelezettséget vonja maga után, amely pótlék mértéke
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
A kamara felé köztartozását nem rendező gazdasági szervezet (egyéni vállalkozó)
választott kamarai tisztséget nem tölthet be, arra nem jelölhető ill. visszahívását az elnökség
automatikusan kezdeményezi.
A köztartozását tartósan, a határidő lejárta után egy éven túl nem rendező gazdasági
szervezet ellen a kamara titkára felszámolási eljárást indít el, ill. egyéni vállalkozók esetében
a vállalkozói igazolvány visszavonását kezdeményezi.
II. fejezet (6) bekezdés
1. pont:
A pénzintézeteknél: a kapott kamatok- és kamatjellegű bevételek, valamint a
fizetett kamatok és kamat jellegű kifizetések különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti
tevékenységek bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes
összege.
2. pont:
A biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek összege, csökkentve a
kárkifizetés (károk és szolgáltatások) összegével, a viszontbiztosítónak átadott díjjal és a
biztosítástechnikai tartalékok növelésére történt ráfordítással, valamint a biztosítástechnikai
bevételekhez átvezetett kamatbevételekkel és növelve a nem biztosítási tevékenység
bevételével, továbbá a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel.
12/1995. (VI. 28.) KGY
A PBKIK küldöttgyűlése elfogadta a Pécs MJ. Város és a PBKIK között kötendő
együttműködési keret-megállapodás szövegezését, és felhatalmazza Higi Gyula elnök urat az
együttműködési keret-megállapodás aláírására.

