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A PBKIK Elnökségének 2020. évi határozatai 

 
 

 

966/2020. (II. 03.) E határozat 

 

A PBKIK elnöksége 966/2020. (II. 03.) E számú határozatával egyhangú (15 igen) szavazással 

elfogadja, hogy az építőipari ágazati képzőközpont előkészítése és annak megalapítása stratégiai 

feladat. A Szakképzési Centrum, építőipari vállalkozások és a kamara által menedzselt Építőipari 

Technológiai klaszter szóban megállapodott az együttműködésről. Ágazati képzőközpont 

üzemeltetése a jelenleg ismert jogszabályok alapján az érdekelt felek közös non-profit kft. 

alapításával indulhat meg. 

 

Az elnökség felkéri a kamarai hivatalt, hogy a szükséges non-profit kft alapításával kapcsolatos 

előkészítő tárgyalásokat és a cégalapítás előkészítését kezdje meg az érintett felekkel. 

Határidő: azonnal 
 

 

967/2020. (II. 03.) E határozat 

 

A PBKIK elnöksége 967/2020. (II. 03.) E számú határozatával egyhangú (15 igen) szavazással 

elfogadja, hogy a 2019. Az Év Kézművese díjat nem adja ki. A 2019. Baranya Megyei 

Környezetvédelmi díjat a Duna-Dráva Nemzeti Parktól visszavonja. Tudomásul veszi, hogy a 2019-

es év Dr. Fáy Mihály, Mohács Gazdaságáért díj díjazottja a kitüntetést nem fogadja el. Kis Attila (Kis 

Kft Szigetvár) részére elnöki kitüntető oklevelet adományoz. 

 

 

968/2020. (II. 03.) E határozat 

 

A PBKIK Elnöksége 968/2020. (II. 03.)  E számú határozatával egyhangú (15 igen) szavazással 

elfogadta az alábbi vállalkozások tagfelvételi kérelmét: 

Sipos Norbert 

Smart Klíma Hűtéstechnikai Kft. 

Harmat Víz-, Gáz- Központi Fűtés-szerelő Bt. 

r3server.com Kft. 

Duna-Dráva Cement Kft 

WAREMA Sun Shading Systems Hungary Kft. 

 

Senior tag: Rossprim Nándor 

 

 

Az elnökség 969/2020. (II. 03.) E határozatától 973/2020. (II. 03.) E határozatáig tagdíjkérelmek 

elbírálásáról rendelkezik. 

 

 

974/2020. (III. 19.) E határozat 

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, és 10 igen szavazattal 

elfogadta az önkormányzatok részére készített javaslattervet. 
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975/2020. (IV. 09.) E határozat 

 

A PBKIK elnöksége megtárgyalta a kamarai beszámolót, melléklet szerinti 2019. évi mérleget, 

eredmény kimutatást, kiegészítő mellékleteket, közhasznúsági jelentést, és 975/2020. (IV. 9.) E számú 

határozatával, egyhangú, kilenc igen szavazattal elfogadta és a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

 

 

976/2020. (IV. 09.) E határozat 

 

A PBKIK elnöksége 976/2020. (IV. 9.) E számú határozatával egyhangú, kilenc igen szavazattal 

elfogadta a PBGSZ Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegét és beszámolóját. 

 

 

977/2020. (IV. 09.) E határozat 

 

A PBKIK Elnöksége 977/2020. (IV. 9.) E számú határozatával egyhangú, kilenc igen szavazattal 

elfogadta az alábbi vállalkozások tagfelvételi kérelmét:  

 Délnyugati Reklámstúdió Kft. 

 CADSOL Mérnökiroda Kft. 

 Marton Ferenc 

 

 

Az elnökség 978/2020. (IV. 09.) E határozatával tagdíjkérelem elbírálásáról rendelkezik. 

 

 

979/2020. (VIII. 31.) E határozat 

 

A PBKIK elnöksége 979/2020. (VIII. 31.) számú határozatával egyhangú szavazással, 14 igen 

szavazattal jóváhagyta a Digital Coach projekt elindítását. 


