
A PBKIK Küldöttgyűlésének 1996. évi határozatai 
 
 
13/1996. (I. 10.) KGY 
 
A kamara küldöttgyűlése a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta. 
 
14/1996. (I. 10.) KGY 
 
A küldöttgyűlés a kamara 1996. évi költségvetését az Ellenőrző Bizottság jelentésével 
elfogadta. 
1. A PBKIK küldöttgyűlése a kamara 1996. évi költségvetését a költségvetési 
előterjesztés mellékleteiben részletezettek szerint állapítja meg. A küldöttgyűlés felkéri dr. 
Síkfői Tamás titkárt, hogy a költségvetés végrehajtását biztosítsa. 
2. A pénzügyi lehetőségek alapján a pályázati alapokra az eredeti költségvetés 20 millió 
forintot tartalmaz, azzal, hogy az évközben képződő esetleges többletbevételeket elsősorban 
ezeknek az alapoknak a növelésére kell fordítani. 
 Felelős: dr. Síkfői Tamás titkár 
 Határidő: folyamatos 
3. Amennyiben a költségvetés bevételei és kiadásai évközben, összességükben a 
tervezettől 10 %-kal eltérnek, úgy a gazdálkodási szabályzat értelmében az elnökség nevében 
a kamara elnökének a küldöttgyűlést ismételten össze kell hívnia a költségvetés módosítására. 
 Felelős: Higi Gyula elnök 
 Határidő: értelemszerű 
 
15/1996 (I. 10.) KGY 
 
A kamara a módosított Tagdíjfizetési Szabályzatot a küldöttgyűlés 15/1996. (I.10.) KGY. sz. 
határozatával elfogadta. 
 
16/1996. (I. 10.) KGY 
 
A kamara küldöttgyűlése a Vásárszervező és Vásárfelügyeleti Szabályzatot 16/1996. (I.10.) 
KGY számon elfogadta. 
 
17/1996. (V. 28.) KGY 
 
A Küldöttgyűlés elfogadta a kamara 1995. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A 
küldöttgyűlés jóváhagyta a kamara 1995. évi mérlegét és pénzügyi beszámolóját. 
 
18/1996. (V. 28.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése a kamara 1996. évi költségvetésének módosítási javaslatával 
egyetért, és azt a melléklet szerinti részletezésben jóváhagyta. A küldöttgyűlés felkéri dr. 
Síkfői Tamás titkárt, hogy a költségvetés végrehajtását biztosítsa. 
Az évközben képződött többletbevételeket részben a kamarai fejlesztési alapok 
előirányzatának emelésére, részben a decentralizált (városi kamarai szervezetek fejlesztésére, 
a kamarai apparátus minőségi megerősítésére) kell felhasználni. A küldöttgyűlés 
felhatalmazza az ügyvezetőséget, hogy a többletbevételek két feladat közötti megosztásáról és 
a felhasználási célokról döntsön. 



A küldöttgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a kamara - Területfejlesztési törvényből 
fakadó fizetési kötelezettségeit a tartalékok terhére finanszírozza. 
 
19/1996. (V. 28.) KGY 
 
A küldöttgyűlés elfogadta a kamara Etikai Kódexét. 
 
20/1996. (V. 28.) KGY 
 
A küldöttgyűlés elfogadta a kamara Adatvédelmi Szabályzatát. A küldöttgyűlés felhatalmazza 
az elnökséget, hogy a cégregiszterre épülő céginformációs szolgáltatások mindenkori 
díjtételeit meghatározza. 
 
21/1996. (V. 28.) KGY 
 
A küldöttgyűlés elfogadta a kamara Önkormányzati Szabályzatának módosítását. 
 
22/1996. (V. 28.) KGY 
 
A küldöttgyűlés elfogadta a PBKIK Alapszabályának kiegészítését. 
 
23/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A küldöttgyűlés az 1996. évi költségvetés módosítási javaslatával egyetért és elfogadja. 
Felkéri a kamara titkárát, hogy a költségvetés végrehajtását biztosítsa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Síkfői Tamás titkár 
 
24/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A küldöttgyűlés elfogadta a PBKIK 1997. évi munkatervét. 
 
25/1./1996. (XII. 16.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése elfogadta az alábbi felhívást. 
 

„FELHÍVÁS 
 

A Pécs-Baranyai és Iparkamara küldöttgyűlése az alábbi felhívást intézi a Baranya megye 
önkormányzataihoz, közigazgatási és társadalmi szervezeteihez: 
Baranya megye gazdasága az elmúlt évtizedben rendkívül súlyos válságot élt meg, amely igen 
jelentős ipari potenciál elvesztésével, a jövedelmezőség drasztikus csökkenésével és a térség 
komoly leértékelődésével járt. Ez a folyamat jelenleg is tart, amelyet tovább erősít, hogy az 
infrastruktúrafejlesztés, mint gazdasági fejlődés egyik legfontosabb feltétele hosszú távon 
nem biztosított a megyében. A központi kormányzati tervekben 2010-ig, ill. 2030-ig érdemi 
fejlesztési programok nem szerepelnek. A jelenlegi adózási és újraelosztási rendszerben egy-
egy térség nem képes kitermelni olyan forrásokat, amely önálló fejlesztési programok 
elindítását tenné lehetővé, ez különösen igaz Baranya megyére, ahol a gazdaság jövedelmi 
pozíciói a legrosszabbak közé tartoznak.  



Éppen ezért a gazdasági önkormányzat szükségszerűnek tartja valamennyi helyi tényező 
összefogását, egyrészt azért, hogy a rendelkezésre álló szűkös forrásokat egymással 
harmonizáltan, koncentráltan használjuk fel a megye és gazdaságának fejlesztése érdekében, 
másrészt azért, hogy képesek legyünk megfelelő erőt kifejteni a központi kormányzattal 
szemben, hogy kikényszeríthessük a Baranya megyét diszkrimináló eddigi kormányzati 
gyakorlat megváltoztatását. 
Ugyanakkor szeretnénk felhívni minden Baranya megyei partnerünk figyelmét arra, hogy 
Baranya megye fejlődése teljesen nyilvánvalóan a megye gazdaságának fejlődésétől függ. A 
gazdaság fejlesztése viszont teljességgel elképzelhetetlen a vállalkozások, s azok 
intézményeinek szerepvállalása nélkül. A baranyai vállalkozások nemcsak adófizetők, hanem 
a térségért legtöbbet tenni képes szervezetek, amelyek mellőzése, kizárása, sikertelenségre 
kárhoztat mindenféle fejlesztési elképzelést. 
A megye gazdasági helyzete miatt az összefogás nem halasztható tovább, és ebből a 
vállalkozások, s azok önkormányzata a kamara, valamennyi érdekelt partnerrel 
együttműködve a ráháruló feladatokat teljes körűen el fogja látni. 
 
25/2/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A küldöttgyűlés a költségvetési javaslattal és indoklásával egyetért és a 1,5 ezrelékes mértékű 
tagdíjjal számolt változatot fogadja el 
Felkéri a kamara titkárát, hogy a gazdálkodási szabályok betartása mellett, a költségvetés 
végrehajtásáról gondoskodjon és a bevételek felhasználásáról számoljon be a küldöttgyűlés 
előtt. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Síkfői Tamás titkár 
 
26/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésének 
26/1996./XII.16./Kgy.számú határozata a Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató 
KHT törzstőkéjének emeléséről.  
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése módosítása, és az 1997 évi 
költségvetésben jóváhagyott előirányzatok szerint, az általa leadott hatáskörben az alapítói 
jogokat a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján gyakorló PBKIK Elnökség helyett, mint a 
PBKIK alapszabálya szerinti legfőbb testület a Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztős és 
Szolgáltató KHT törzstőkéjét az alábbiak szerint felemeli. 
Az 1996-os évben december 16-i hatállyal a KHT törzstőkéjét 41 MFt-ról 40 MFt-tal 81 MFt-
ra emeli. Az 1997.év január 28-i határidejével a KHT 81 MFt-os törzstőkéjét 16.800.000 Ft-
tal 97.800.000 Ft-ra emeli. 
A küldöttgyűlés felhatalmazza és egyben felkéri Higi Gyulát, a PBKIK elnökét, hogy a 
törzstőke emeléséhez szükséges dokumentumokat aláírja, és a Cégbírósághoz benyújtsa. 
Felelős: Higi Gyula elnök 
Határidő: 1997.január 30. 
 
27/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A küldöttgyűlés a 15/1996. (I.10.) Kgy számú határozatával elfogadott Tagdíjfizetési 
Szabályzatának V. pontjában meghatározott 1 ezrelékes adóalap-arányos tagdíj mértékét 
1997.január 1-től 1,5 ezrelékre módosítja. Határidő. 1997. január 1. 
Az átvezetésért és a tagok tájékoztatásáért felelős: Dr. Síkfői Tamás titkár 



28/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése az Alapszabály 75.pontját az alábbira módosítja: 
„A küldöttgyűlés 10 tagú etikai bizottságot választ. Az Etikai Bizottság testületi szerv, elnökét 
saját tagjai közül választja.” 
Az Alapszabály 76.pontja az alábbi kiegészítést kapja: 
„Az Etikai Bizottság tagjai közül egyeztető testületet alakíthat ki, amely egyeztető testület 
eljár azon esetekben, amikor a vállalkozók közötti konfliktus nem etikai vonatkozású, s a 
jószolgálati tevékenységgel lehetőség nyílik a konfliktus elrendezésére.” 
 
29/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése az Önkormányzati Szabályzat 17/1.pontját az alábbira módosítja: 
„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.” 
 
30/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése az Önkormányzati Szabályzat V. fejezet 22/7.pontját az alábbira 
módosítja: 
„Az Elnökség a kamarai hivatal vezető állású dolgozóinak és alkalmazottainak tanácsosi 
címet, valamint külső szakértőknek címzetes tanácsosi címet adományozhat.”  
 
31/1996. (XII. 16.) KGY 
 
A közbeszerzések és egyéb beruházási, felújítási, beszerzési szolgáltatási pályáztatásoknál a 
helyi önkormányzatok és a gazdasági önkormányzatok közös érdeke, hogy a helyben adózó, 
helyi munkalehetőségeket teremtő vállalkozók, vállalkozások, ha a pályázati kiírásnak 
egyébként minden tekintetben eleget tettek, az elbírálás során előnyt élvezzenek.  
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezért javasolja a helyi önkormányzatoknak, 
hogy a közbeszerzéseket szabályozó rendeletükbe, illetve egyéb pályázati kiírásaikba építsék 
be az alábbiakat: 
A beérkezett, és a pályázati felhívásnak mindenben megfelelő, azonos ajánlatok közül 
előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki a pályázat elnyerése esetén, a meghirdetett feladat 
megvalósításával: 

• javítja a térségben lakók foglalkoztatási helyzetét, 
• egyidejűleg a közbeszerzéssel kapcsolatosan munkahelyteremtő beruházást is 

megvalósít. 
Határidő. A javaslat helyi önkormányzatokhoz történő eljuttatására: azonnal 
Felelős: Dr. Síkfői Tamás titkár 
 


