A PBKIK Küldöttgyőlésének 2009. évi határozatai

204/2010 (V. 14.) KGY határozat:
A PBKIK küldöttgyőlése 18 igen szavazattal jóváhagyja a PBKIK 2009. évi mérlegét és
mérlegbeszámolóját, valamint 2009. évi közhasznú jelentését, ellenırzı bizottsági jelentését
és a könyvvizsgáló jelentését az elıterjesztés mellékletei szerint.

205/2010 (V. 14.) KGY határozat:
A PBKIK Küldöttgyőlése 18 igen szavazattal elfogadta a PBKIK által az MKIK mellett
mőködı Állandó Választottbíróság Dél-Dunántúli Regionális Tagozatába delegált Baranya
megyei bíráira vonatkozó lista bıvítését az alábbiak szerint:
Dr. Pókecz-Kovács Attila
Dr. Jandó Péter
Dr. Horváth Csaba
Dr. Szücs Orsolya
Dr. Monori Péter
Dr. Juhászné dr. Müllner Mariann

egyetemi docens
ügyvéd
ügyvéd
ügyvéd
ügyvéd
ügyvéd

206/2010 (V. 14.) KGY határozat:
A PBKIK Küldöttgyőlése 18 igen szavazattal elfogadta a Választási Bizottság, a
Jelölıbizottság és a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését.

207/2010 (XII. 17.) KGY határozat:
A PBKI Küldöttgyőlése egyhangú szavazattal kifejezi elismerését a kamara apparátusa
részére a 2010. évi teljesítmény alapján.

208/2010 (XII. 17.) KGY határozat:
A PBKIK Küldöttgyőlése egyhangú szavazattal az alábbiakkal egészíti ki a PBKIK
Alapszabályát és Tagdíjfizetési szabályzatát:
Alapszabály
5. pont A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy
d) az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének megszőnését (tevékenység
újrakezdését) - mely a kamarai tagság szüneteltetésének megszőnését jelenti - bejelentése
a Kamarának.

Tagdíjfizetési szabályzat
II.
A tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentességek, kedvezmények, a kérelmek beadási rendje:
3. Amennyiben az egyéni vállalkozó kamarai tag tevékenységét az egyéni vállalkozóról és az
egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezéseinek alapján szünetelteti, kérheti
a kamarai tagság szüneteltetését is. A kamarai tagság szüneteltetésére abban az esetben
kerülhet sor, ha a kérelmezı kamarai tag korábbi tagdíjtartozását rendezte. A kamarai
tagság szüneteltetésének idıtartama megegyezik az egyéni vállalkozói tevékenység
szüneteltetésének idıtartamával, mely alatt a kamarai tag mentesül a tagdíjfizetési
kötelezettség alól.
IV.
A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje
6. A kamarai tagság szüneteltetése kezdı idıpontjában esedékes kamarai tagdíjat a kamarai
tagság szüneteltetését kérı tag köteles befizetni. A kamarai tagság szüneteltetése végének
évében a kamarai tag alaptagdíjat köteles megfizetni. Az arányos tagdíjfizetési
kötelezettség fennállása esetén a tárgy év I. félévében történt tevékenység folytatása
esetén a teljes évi arányos tagdíjat köteles megfizetni, a III. negyedévben történt
tevékenység folytatása esetében az arányos tagdíj felét köteles megfizetni a tevékenység
folytatását követı tagdíjfizetési határidıre. A IV. negyedévben történt tevékenység
folytatása esetén az arányos tagdíj negyedét köteles megfizetni - az alaptagdíjjal együtt - a
tevékenység folytatásának bejelentésével egyidejőleg.
A szabályzat további pontjainak számozása eggyel emelkedik.

209/2010 (XII. 17.) KGY határozat:
A PBKIK Küldöttgyőlése egyhangú szavazattal elfogadja a PBKIK 2011. évi induló
költségvetési projektjeit a melléklet szerinti tartalommal.
(melléklet jegyzıkönyvhöz csatolva)

210/2010 (XII. 17) KGY határozat:
A PBKIK Küldöttgyőlése egyhangú szavazattal elfogadta Karnis Gyula pótküldött küldötté
választását.

