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Ipartestületi Taggyűlés 2013. december 2.
2012 -13-as év értékelése

Tisztelt Tagság!
2012. júliusában megtartott tisztújító közgyűlést követően a megválasztott, új
kibővített elnökség elsődleges feladatként kezelte az Ipartestület
működőképességének helyreállítását, különös gonddal a gazdálkodás
megreformálását és az elvégzendő közösségi munka szellemének megújítását.
Kitűzött célok magas mércét állítottak az új tisztségviselők elé. Ezt a magas mércét
több-kevesebb sikerrel, de átugrottuk. Igaz, több esetben a mércét levertük és újra
kellett gondolnunk elhatározásainkat.
Mit is takar ez valójában?
Testületünk gazdasági helyzetét sikerült stabilizálnunk. Megszűnt annak a veszélye,
hogy további vagyonelemek értékesítése mellett tudjuk csak fenntartani
működésünket.
Hozott döntéseink:
 Szervezeti átalakítás, miszerint csak egy fő alkalmazottat foglalkoztatunk. A
további tisztségeket betöltők társadalmi megbízatásként vállalták, és végzik
tevékenységüket.
 Felmondtuk az elsőre kedvezőnek látszó bérleti szerződést a Vállalkozói
Központtal.
 Ingatlan vásárlás, azaz vagyonelem gyarapításával kialakítottunk egy
ügyfélbarát irodát, mégpedig olyat, amely mindenki számára könnyen
megközelíthető és belső megjelenésben méltóan reprezentálja az iparosság
igényességét.
 Megszűntettük a testületünk számára kedvezőtlen, megbízási szerződéses
foglalkoztatást.
 Újra tárgyaltuk a bérleti szerződéseket, azokat átalakítottuk, és újra kötöttük.
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 Tagtársaink bevonásával, önkéntes munkával megoldottuk a bérbeadáshoz
kapcsolódó, munkaidőn túli ügyeleti feladatokat. Ezáltal az esetenkénti
bérköltségeket takarítottunk meg.
Itt külön szeretném kiemelni és megköszönni az Önkéntes munkát vállaló Tagtársaink
áldozatkész munkáját.
Szajkó Jánosné Borika
Heinemann Gusztáv
Vámos Csaba
Emberovics Angéla
Dunavölgyi János
Gulácsi János
Szabó László
Molnár Pál
Kanizsai István
Léderer Vilmos

52,5 óra,
9 óra,
8,5 óra,
86,5 óra,
4 óra,
5 óra,
73 óra,
25 óra,
8 óra,
8 óra

Az ügyeleti munkákon kívül meg kellet oldani az egyszemélyes ügyfélszolgálat eseti
helyettesítését betegség, szabadság és egyéb távollét esetén is, amit az előzőkben
felsorolt tagtársaink végeztek el. Ez összesen 31 munkanap, 248 óra, mindösszesen
527 óra. Még egyszer köszönöm a tagság nevében.
 Szűkös anyagi helyzetünk ellenére, időt, pénzt és energiát fordítottunk a
meglévő vagyonelemeink állagának megőrzésére, a bérbe adhatóság érdekében
kisebb megelőző karbantartások, felújítások elvégzésére.
A nagytermi előtér leamortizált bútorait használhatóbbakra cseréltük.
Visszakerült méltó helyére a Barics József ácsmester hagyatéka, az általa használt
szerszámgyűjtemény.
Az előtérbe és az új 302/1 –es tárgyalóba virágokat helyeztünk el, hogy otthonosabbá
tegyük környezetünket.
A padláson megtalált iparos címereket felújítottuk, bekereteztük, amely ismét díszíti a
nagyterem homlokzati falát.
Ennek keretén belül került sor még több jelentős munkára :
Nagyterem parkettájának felújítására, csiszolására és lakkozására, mely
anyagköltségének kiegyenlítése még nem történt meg. A munkadíj nem kerül
elszámolásra. Ezért külön köszönet illeti Szabó László alelnök urat és az általa
képviselt Szalafa Kft-t.
Ezzel egy időben került sor a nagytermi asztallapok (10 db) cseréjére, kávaszerkezet
csiszolására és lakkozására, a 302/1 és 303-as termek asztalainak javítására. Ehhez
alapanyagot a JAF-HOLZ kft biztosította, Kiss Balázs úr közreműködésével.
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Az asztalokra új terítőanyagot vettünk, varattunk.
A munkálatokban társadalmi munka keretében vettek részt:
Csankó József
Léderer Vilmos
Kövesdi József
Szabó László
Molnár Pál és
Aszmann Károly a Ferrotron Kft. képviseletében.
Munkájukat és anyagi segítségüket mindannyiuknak megköszönöm.
Az év folyamán egy 26 m2 –es elnöki tárgyalót alakítottunk ki, emeleten a 302-es
terem leválasztásából. Az így kialakított 302/1 –es terem méltó helyet biztosít az
ülések helyszínére, tárgyalások megtartására.
További átalakítást kellet végrehajtani a közös tulajdon megszüntetése érdekében
az első emeleti irattárban is. A helységben egy 9.6 m2 –es válaszfalat kellet építeni
a megosztás érdekében. Így rendezni tudtuk a Szállítók Ipartestületével a hosszú
évek óta fennálló közös használatot, ami egy irattár vonatkozásában alapvető
fontosságú. A kialakítás együtt járt falkivágással, ajtó beépítéssel, hogy az önálló
helység bejárata biztosítva legyen .
Ebben a munkában részt vettek:
Dunavölgy János,
Kövesdi József,
Molnár Pál,
Hejnemann Gusztáv,
Szabó László, és a Szalafa Kft .
Az irattár pakolásában Aracsiné Marika is részt vett.
A tulajdoni rendezéssel kapcsolatos munkák teljes egészében társadalmi munkában
valósultak meg. Megint csak külön köszönet illeti az ebben részt vevő tagtársakat.
Iparosház felszólította a tulajdonosi közösséget, hogy a padlástérben az érintett
tulajdonosok tegyenek eleget a tűzvédelmi előírásoknak. Ennek érdekében
szükség volt sok kéz munkájára, amit megint csak tagtársaink:
Vámos Csaba, Dunavölgyi János, Molnár Pál, Csankó József, Szabó László
urak végeztek el társadalmi munkában.
Ugyan 2012-es évhez is csatlakozik, de itt is meg kell említenem az iroda kialakítás
munkáit. Biztosan már sokan jártak és látták az ügyfélszolgálati irodánkat. Amit
láttak, arra úgy kell tekinteni, hogy az díjoldalon csaknem teljes egészében társadalmi
munkában valósult meg. Természetszerűen a kialakítás beépített anyag oldala
kiadással járt, de a valós beszerzési árnál lényegesen kedvezőbb áron ez a 2013-as
gazdasági évben kerül elszámolásra.
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A munkában részt vett a Szalafa Kft., Relavill Kft.
A két cégen kívűl még Kónya János, Kis György Sándor, Schmidt Károly tagtársunk
végzett önkéntes munkát. Ráfordított munkaórák száma: kb.: 800 őra
Az elmúl másfél évben elvégzett összes társadalmi munka mindösszesen megközelíti
a 2.000 órát !
Megállapítható hogy ipartestületünkben az elmúlt másfél évben egy pozitív
szemléletváltozás ment végbe. Mind gazdálkodásában, mind szervezettségében
megújult.
Tagjaink egy jelentős része részt vesz az ipartestület munkájában, szívén viseli napi
feladatainak elvégzését Az a sok –sok elvégzett társadalmi munka / akár szellemi,
vagy fizikai / ékes bizonyítéka annak, hogy ma már többen veszünk részt céljaink
megvalósításában. Formálódik egy közösség, egy olyan erő, amely munkájával nap
mint nap bizonyítja, érdemes az ipartestületnek tagja lenni, a közösségért tenni és
dolgozni. Pécsi Ipartestület 127 éves múltja egyfajta kötelezettség, kötelez
bennünket feladatainak ellátásában, a közösségi és érdekképviseleti munka
ellátására.
Tisztelt Tagtársak!
Néhány gondolatban adok tájékoztatást az Iparosház helyzetéről:
Hosszú vajúdás után 2013. június 12. dátummal társasházzá alakult. Ezzel
megteremtődött a törvényes működés, így már nem lesz akadálya a közös képviselő
és gondnoki bérköltségek törvényes rendezésének.
Öröm és üröm is egyben ez az állapot. Mondom ezt azért, mert a tulajdonosi
szerkezet még csak érdeklődést sem tanusít ahhoz, hogy konszenzusos megegyezés
szülessen az épített vagyonelemünk teljes leamortizálódásának megakadályozására.
Ha tüzetesen rátekintünk az épület főbb épületszerkezeteire, mint például a
tetőszerkezet, látható, hogy sürgős felújítás válik szükségessé. Ez főként az
ipartestületi részt érinti, mert mi vagyunk a tetőtérben. De meg kell említenünk a
lerobbant, gazdaságtalan, energiapazarló fűtési rendszerünket, az elhasználódott
épületgépészetet, de nyugodtan megemlíthetjük a külső vakolatot is.
Legjobb ismeretem szerint a társasház minimális, kb. 2 millió Ft felújítási alappal
rendelkezik. Ez a pénz a kiemelt elemek esetében semmire sem nyújt fedezetet.
Szorgalmaztuk, de nem került támogatásra, egy olyan gazdasági forma
megválasztása, amellyel legalább mód és lehetőség nyíljon az egyébként elérhető
államilag támogatott felújítási módok megpályázására.
Nevetséges összeg a jelenlegi tulajdonosi hozzájárulás, ha ez így marad, előre
borítékolhatjuk ingatlan vagyonunk teljes elértéktelenedését.
Ipartestületünk részéről minden eszközzel és lehetőséggel élni fogunk, hogy a
tulajdonosi közösség hozzáállása ebben az ügyben megváltozzon, azaz pozitív irányt
vegyen.
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Meg kell említenem, hogy Ipartestületünk nagyon sok időt és energiát fordított arra,
hogy legalább ez a törvényes működési forma létrejöjjön, és a működési szabályzatba
ne kerülhessenek olyan elemek, amelyek kedvezőtlenül érintenék testületünket.
Ezzel lezárom a gazdasági ügyek ismertetését.
Tisztelt Tagtársak!
Most rátérnék testületünk szervezeti működésére:
2013-as működési év során rengeteg időt fordítottunk arra, hogy az elhalt szakmai
szakosztályok működőképességét megteremtsük.
Több esetben kudarcot vallottunk érdektelenség miatt. Itt kell megemlíteni , hogy a
két szakosztályelnök jelölt nem túl nagy aktivitást tanúsított szakmai csoportjának
megalakulásában. Ennek ellenére nem adtuk fel célkitűzéseinket, némi
kompromisszummal, de megalakultak az új szakmai szervezetek:
 Faipari Szakosztály
 Autós és Gépipari Szakosztály
 Építő-, és Szerelőipari Szakosztály
 Kézműves-, Szolgáltató-, Egészségügy és Szépségipari Szakosztály
Rendszeresen megtartott, kibővített elnökségi üléseken megfogalmaztuk azokat a
kritériumokat, amit elvárnánk a szakmai szervezeteinktől. Folyamatosan azon
dolgoztunk, hogy szakmai programokhoz megfelelő előadókat keressünk, úgy, hogy
azok az előadást térítés nélkül vállalják.
Ehhez segítségül jött az IPOSZ - és Nemzeti Foglalkoztatási Minisztériummal
közösen létrejött megállapodás, melynek keretén belül az államigazgatás szakmai
képviselete előadókkal segíti a Ipartestületi tagok szakmai tájékoztatását.
Ennek keretén belül kerülhetett sor az ÁNTSZ, Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi
Felügyelőség színvonalas előadásaira.
Meg kell jegyeznem, hogy a vártnál nagyobb létszám érdeklődött és személyesen
képviseltette magát ezeken az előadásokon.
De azt is be kell vallanunk, hogy ez nem vált gyakorlattá, tehát tennünk kell annak
érdekében, hogy ez a munka rendszeressé váljon.
Értékelési időszakunk alatt két alkalommal volt lehetőségünk, működésünket segítő
pályázatot benyújtani. Mindkét alkalommal éltünk a lehetőséggel.
Mertünk álmodni, és benyújtottunk egy csaknem 47 milliós TÁMOP-os pályázatot,
mely pályázat legfőbb célkitűzése volt tagtársaink szakmai továbbképzésének
költségmentes elősegítése, vállalkozói és gazdálkodási ismeretek nyújtása. Ezen felül
jelentős célként fogalmaztuk meg a közösségi élet megteremtését, kapcsolattartást az
érdekképviseletekkel, államigazgatással. Sajnos annak ellenére hogy pályázatunk
több, mint 60 %-os értékelést kapott, azaz a támogatási limitet elértük azt
túlteljesítettük, de ennek ellenére elutasításról értesítettek.
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Ugyan nem vígasz, de azt is el kell mondanom, hogy az Ipartestületek Országos
szervezetéhez tartozó tagszervezetek velünk együtt négy pályázatot adtak be. Ebből
egyet az IPOSZ külön, kettőt pedig a a két másik alapszervezettel közösen. Mind a
négy IPOSZ-os pályázat elutasításra került. Nem vigasz de a lekért adatokból
megállapítható, hogy a Pécsi Ipartestület négyőnk között a legjobb pályázatot
nyújtotta be. Szomorú, de tény hogy az Ipartestületek nem kaptak támogatást.
IPOSZ elnökségi ülésen is napirenden szerepelt ennek értékelése. Számomra az
derült ki, és meggyőződésem, hogy ennek oka, az Ipartestületek központi
szervezetének, az IPOSZ és az Államigazgatás közti űr!
Nyugodtan mondhatom, mi IPAROSOK nem rendelkezünk olyan lobbi erővel, mint a
Kamara, VOSZ, GYOSZ és az ágazati Szakszervezetek .Ez kitűnik abból is, hogy a
munkaadói érdekképviseletben igazi partnerként a VOSZ az, akivel a kormány
rendszeresen szót vált, médiumokban megszólalhat, és kifejtheti álláspontját.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a VOSZ és a Szakszervezet közösen ugyanazokra a
célkitűzésekre, amit mi a pályázatunkban megfogalmaztunk 1,6 milliárd 100%-os
intenzítású EU-s támogatást kapott.
Ennek ellenére nem csüggedhetünk, nem adhatjuk fel, tovább kell munkálkodnunk
azon, hogy célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk.
Bízunk abban, hogy a következő EU-s pályázati 7 éves ciklusban, ami 2014-ben
kezdődik, módunk és lehetőségünk lesz támogatások megszerzésére. Ez az egyetlen
lehetőségünk, hogy anyagi forráshoz jussunk. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy
annak hiányában céljaink elérhetetlenek lesznek. De amíg ezek a lehetőségek
megnyílnak, van mit tennünk és vannak lehetőségeink. Ugyanis az előzőekben
említett szervezetek és még ide érteném a NAV és helyi Önkormányzatot,
rendelkezésünkre állnak. Nekünk csak meg kell fogalmaznunk azokat a témaköröket,
amit szívesen hallgatnánk meg és kérnénk tájékoztatást. Ebben csak egy kis aktivitás
és egy kis szakmai igényességre van szükség. Márpedig a vállalkozóknál ez az
ismérv alapkövetlemény kell, hogy legyen.
Több esetben fordultunk a Tisztelt Tagság felé közvetlenül, és a szakosztályokon
keresztül is. Kértük a Tisztelt Tagságot, hogy jelezzenek vissza a felkínált
lehetőségekből mi az, amiben tájékoztatást, segítséget kérnek. Sajnos a visszajelzés
nem volt számottevő.
Itt azért ki kell emelnem a Kézműves és Szépségipari Szakosztályt, mert az ő
területüktől volt igény, és az ÁNTSZ előadáson nagy létszámmal képviselték
szakosztályukat, és aktív közreműködői voltak az előadásnak.
Ez a módszer az, amit folytatnunk kell még akkor is, ha most némi megtorpanás
tapasztalható.
Annak érdekében, hogy szélesítsük lehetőségeinket, együttműködést
kezdeményeztünk a Kamarával, személy szerint tárgyaltunk Sikfői úrral és Cséfalvai
Ágnessel. Megállapodás született abban, hogy szándékainkat egy együttműködési
szerződésben rögzítjük. Maga a szerződés az Ipartestület részéről már aláírásra került,
várjuk a Kamara aláírását.
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Ha ez a megállapodás létre jön, van, és lesz lehetőségünk olyan támogatott képzési
formákat elérnünk és megtanulnunk, amelyek megléte a vállalkozások napi
gyakorlatában elengedhetetlen.
Ugyancsak tárgyalások folynak a VOSZ Baranya Megyei szervezetével, azzal a
céllal, hogy a VOSZ TÁMOP-os pályázaton nyert lehetőség felhasználásában
Ipartestületünk miképpen tudna részt venni és lehetőséget kínálni tagságának.
Az előzetes tárgyalások pozitív véleménnyel kecsegtetnek, már csak a formát és
együttműködés kereteit kell egy megállapodásba foglalni.
Itt még arra is van remény, hogy termeink hasznosításában is együttműködhessünk.
Tisztelt Tagtársak!
Szót kell váltanunk az Ipartestületünk szervezettségéről, működőképességéről, az
IPOSZ Nemzetgazdaságban elfoglalt helyéről, testületünk és a helyi közigazgatás
viszonyáról.
Mint azt már az előzőekben említettem, sikerült létrehoznunk egy olyan szervezeti
formát, amelynek keretén belül biztosítottnak látjuk az Ipartestület működését,
demokratikus irányítását. Az alapszabály, szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott, elnökség, kibővített elnökség, felügyelő bizottság, jelölő és
összeférhetetlenségi bizottság, szakosztályok megalakultak. Működési rendjük
szabályozása megtörtént, ezeket minden tagtársunk megkapta és megismerhette. Az
elnökség nyári hónapok kivételével havonta legalább egy alkalommal ülésezett. De
nyugodt szívvel mondhatom, hogy ennél sűrűbben is találkoztunk, és szinte napi
kapcsolatban voltunk és vagyunk egymással.
Az elnökség legtöbb esetben kibővített üléseket tartott, ez a cél a jövőben is, annak
érdekében, hogy minél szélesebb körben vitathassuk meg a napi feladatainkat, és a
jövőre nézve hozzunk olyan döntéseket, amelyek többségi akaratot képviselnek.
Ami kevésbé működik, az a közösségi élet, aminek színtere a szakosztályok,
szakosztályi összejövetelekkel. Itt látom azt, nincs meg az a kellő erő, ami egy
működő, aktív közösségi életformát tudna kialakítani.
Nem fogadhatjuk el, és nyugodhatunk bele abba az okfejtésbe, miszerint mindennek
oka az emberek, ennek következményeként a vállalkozások egymástól való
eltávolodása, bizalmatlanná válás egymással szemben.
Igen azt elfogadom, hogy a rendszerváltás 20 éve sem volt arra elég, hogy
legkülönfélébb munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a társadalomban
megtalálják méltó helyüket, és szervezkedjenek, egyesüljenek a közös
érdekérvényesítés reményében.
Eljött az az idő, amikor már nem halasztható, hogy a gazdaság szereplői munkaadók
és munkavállalók, mikro és kisvállalkozások szerveződjenek, és együttes erővel
lépjenek fel és juttassák el építő jellegű észrevételeiket a gazdaság irányítását végző,
és felügyelő szervezetekhez.
Azért erre van már pozitív példa, és itt kiemelném a VOSZ országos szervezettségét.
Ott már látszik, és van kézzelfogható eredménye is lásd érdekegyeztető tanács, ezen
belül elfoglalt súlyuk.
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Sajnos az Ipartestület a várossal, a megye közigazgatási szerveivel nem tudott egy
rendszeres együttműködést kialakítani. A találkozások, vélemény nyilvánítási
lehetőségek esetiek. De azért nem hallgathatjuk el, voltak eredmények is.
Mint például:
 helyi adórendelet több pontjának módosítása (beadott 15 javaslat döntő
többsége beépült a rendeletbe)
 vállalkozói vízszolgáltatási szerződéses viszonyainak megváltoztatása
- több gazdasági eseményhez adhattunk írásos észrevételt
De mindez nem elég, el kell érnünk, hogy legalább a szűkebb környezetünk, a helyi
Önkormányzat, és az Ipartestület közt napi, élő kapcsolat alakuljon ki, és vonják be
testületünket a működési területünket érintő szabályozások, fejlesztések
kidolgozásába.
Erre Én személyesen tettem kezdeményezést, megkerestem Tiffan képviselőurat, aki
örömmel fogadta a megkeresést. Ugyanakkor Páva polgármester úrral a többszöri
próbálkozás ellenére sem tudtam időpontot egyeztetni. Mivel Tiffán úr kérése az volt,
hogy Páva úrral közösen jöjjön létre a találkozó, így erre még várnunk kell.
Mi lenne célja a találkozónak:
Megismerni a város, a megye, sőt a régió fejlesztési terveit, és annak megtárgyalása,
hogy ezekben a fejlesztésekben a város, megye, régió vállalkozásai miként tudnának
pozitív támogatottsághoz jutni.
Szervezeti működésünk döntő és meghatározó része a taglétszám, tagság összetétel és
új tagok toborzása. Szomorú szívvel kell megállapítanom, hogy a tagság korosztályi
összetétele az elöregedést mutatja. Tagságunk létszáma az elmúlt időszakban több
fiatallal bővült, de ez az arányokat jelentősen nem változtatta meg. Több tagtársunk
is elhunyt az elmúlt egy évben, illik róluk megemlékezni. Név szerint: Gyenis László
kárpitos, Simon Béláné Katika könyvkötő /volt F.B . elnök /, Barics József
ácsmester, Horváth Tibor pékmester / a volt elnökség tagja /, Kantler Ferenc villamos
gépszerelő
Nagyon kicsi a fiatal tagság aránya, pedig szervezetünk fennmaradásának
elengedhetetlen követelménye a fiatalság megfelelő arányának jelenléte.
Én ezt a tagság 30-40%-ban határoznám meg.
Ma ez nem így van, és egyenlőre tanácstalanok vagyunk abban, hogy a fiatalságot
miként tudnánk beszervezni. TÁMOP-os pályázatunkban megfogalmazott témakörök
legtöbbje ezt segítette volna elő.
De ne csüggedjünk, bízzunk a következő pályázati forrás megjelenésében és még
körültekintőbben fogunk eljárni, annak érdekében, hogy pályázatunk minél nagyobb
százalékú támogatottságot kapjon.
Vámos Csaba tagtársunk, az autós szakosztály vezetőjének segítségével az
Ipartestület honlapját megújították. Így lehetővé vált, hogy a testület tagjaival, tagok
egymással elektronikus úton kapcsolatban legyenek, Mindezen túl a lakosság is
hozzáférjen, információt szerezzen Ipartestületünk működéséről, céljairól.
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Csaba nagyon sok munkát fektetett ennek megszerkesztésébe, amit ezúton is
szeretnék számára megköszönni.
Csaba nevében mondhatom, szívesen segít valamennyi tagtársunknak a honlap
használatának megismerésében, annak alkalmazásában
Rátérnék néhány mondatban az országos szervezet, az IPOSZ helyzetére:
Kibővített elnökségi üléseken rendszeresen tájékoztatom a résztvevőket az IPOSZ
jelenlegi helyzetéről, tevékenységéről és a részünkre megküldött közös
lehetőségekről. Az előzőekben már említettem, hogy az IPOSZ is válságban van,
értem ezt úgy a gazdasági helyzetén, mint érdekképviseleti, érdekérvényesítő
képességére. IPOSZ súlyos anyagi gonddal küzd, ugyanis egy korábbi rossz
gazdasági döntés miatt fennáll, és veszélyben van ingatlanjainak megtartása. Ez abból
ered, hogy az IPOSZ egy korábbi bérlőjének az IPOSZ tulajdonát képező ingatlanban
végrehajtott felújításhoz felvett hitelért kezességet vállalt. Így jelzálog került a hévizi,
balatonfüredi és a mátrai üdülőkre is. Hitelt felvevő bérlő fizetésképtelensége miatt a
Raiffeisen Bank nem fizetés esetén érvényesíteni kívánja jelzálog jogát. 305 millió Ft
megfizetése mellett mond le ezen jogáról. Végső határidő 2013.12.31. Ezen összeg
előteremtése csak ingatlan vagyon értékesítése útján lehetséges, ezért került
meghirdetésre az IPOSZ Budapest, Kálmán utcai székháza. A hosszú eltelt idő
ellenére valós vevő csak az év vége felé jelentkezett, aki a székházat 355 millió
forintért megvásárolja. IPOSZ ebből fizetne a banknak 305 milliót, kifizetné a 46
milliós adósságát a kölcsönt nyújtó ipartestületeknek, a fennmaradó pénzből pedig az
átköltözést bonyolítaná. Erre az ügyletre született elnökségi határozat. Arról nincs
végleges információ, hogy az ügylet valójában létrejött. Véleményem szerint a
felvázolt ügyletnek vannak buktatói, de bízom benne, hogy az IPOSZ számára
kedvező módon zárul az ügylet. IPOSZ vezetését teljes egészében lefoglalja a
gazdasági krízishelyzet kezelése, ezért kisebb hangsúlyt kap a szervezeti munka, ezen
belül a tagszervezetekkel való együttműködés naprakészségének fenntartása. De
ugyanezt láttam és érzem, hogy az IPOSZ nem tudja visszaszerezni régi imázsát
nincs kellő súly az államigazgatással való együttműködésben, így nincs, vagy nagyon
kevés az érdekérvényesítő képessége.
Ősz óta veszek részt rendszeresen az OE üléseken, amióta az Országos Testület
felügyelő Bizottság póttagjává választottak. Testületi üléseken nem volt példa és nem
tapasztaltam azt az akaratot, szándékot, ami a szervezettség helyreállításának
irányába mutatna. Ugyan Urbán alalnök asszony felé Ipartestületünk nevében tettünk
kezdeményezést annak érdekében, hogy mielőbb történjen e témakörben változás
előkészítés. Visszajelzést nem kaptunk.
Miért van változásra szükség? Országosan döntő többségben ugyanaz a helyzet, mint
nálunk, a megyei szervezetek csak nevükben léteznek, de aktív szervező munka
nincs. IPOSZ felépítése pedig a megyékre épít. Így nagyon sok információ vész el,
ami gátolja a hathatós szervezeti munkát.
Ami működik az IPOSZ szervezetében az a JOGPONT szolgálat, de az a tevékenység
kelet -magyarországra korlátozódik.
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A mi régiónk nem tartozik az IPOSZ működési körébe. Ez a tevékenység az amiből
az IPOSZ alkalmazott munkatársait foglalkoztatni tudja. Ugyanis az ingatlan
bérbeadás nem fedezi az IPOSZ működési költségeit.
Tisztelt Tagtársak!
Néhány szót kell szólnom a tagdíjról. A helyzet igen szomorú képet mutat, ugyanis a
tagság többsége hátralékban van, de nagy a száma azoknak is, akik éven túlnyúló
tartozással vannak. Annak ellenére, hogy a tagdíj a működési költségeink 5%-t is alig
éri el, minden forintra szükségünk van, arra, hogy működőképességünket fenntartsuk.
Éppen ezért kérek minden ebben érintett tagtársat, pótolja elmaradt befizetését.
Tisztelt Tagtársak!
E rövid tájékoztató után rátérnék a jövő feladataira:
Több helyen érintettem, hogy a pályázati kudarc nem veheti el kedvünket és az
átmeneti időben is aktívnak kell maradnunk.
Aktívnak pedig csak úgy tudunk maradni, ha részt veszünk azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívnak bennünket, illetve tesznek javaslatot arra, mit
szeretnék, milyen igényeik lennének a testülettel szemben. Ezt tegyék meg úgy, hogy
akár személyesen, akár telefonon, akár elektronikus úton válaszoljanak
megkereséseinkre.
Téli időszakban tervezünk előadásokat a tagság részére.
Január hónapban: NAV megyei képviseletből – adóváltozás, illetve ellenőrzési
gyakorlatok témakörben

elektronikus építési napló vezetése tárgykörben
Február:
Gazdasági fórum, ahol a város, illetve a megye gazdasági
helyzetének értékelése és a 2014. évre tervezett témakörök
szerepelnek
Ezekhez várom a Tisztelt Tagság további javaslatait.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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