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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. május 7.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
Elnökség 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 2 fő.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

-

-

A küldöttgyűlés rendben lezajlott. A Polányi P. által beterjesztett javaslat (Geo-info Kft.
vásárlás) a jegyzőkönyvhöz véglegesítésre került.
A műszaki értelmiségi nap nagyon sikeres volt, 207 fő vett észt a rendezvényen. A részt vevő
BM. főoszt.vez.h. köszönte a téma felvetést – Közmű nyilvántartás- eközműnyilvántartás -,
nagyon hasznonak itélte a téma teljes körüljárását. A gyakorlati példák bemutatása (Budapesti
rendszer, Feréjviz rendszer) jól illett az előadásokhoz. Ingyen hirdetteük meg és két
továbbképzési pontot ért a részvétel. Hasonló esetekben egy minimális díj szedése célszerű
lehet.
A központi küldöttgyűlés május 19-én lesz. A titkárság összesítette a tagdíjbefizetések állását
és 320 fő még nem fizetett, ebből 69 fő már két éve nem fizet. Fel kellene vetni, hogy fenn áll
a veszélye a kamaránk veszteségességének. Ez az MMK-nak történő befizetést is
befolyásolhatja. Ennek a kérdésnek a küldöttgyűlésen történő felvetésével az elnökség
egyetlértett. Polányi Péter további javaslattal élt az MMK gazdálkodási kérdéseivel
kapcsolatban, de ebben nem nem született felvethető konkrét javaslat.
Geo-info Kft. megvásárlása kapcsán új, már a működésre vonatkozó kérdéseket kell
tisztázni.
Az Alapítóokiratban, amelyet a változások miatt módosítani kell, a továbbképzés mellett a
rendezvényszervezés is szerepel. Az elnök javasolja maradjon, ezzel az elnökség egyetértett.
Maradjon-e a szrevezet „közhasznúsága”, igazából sok haszna nem volt, nincs. Az elnökség
a maradjon közhasznú a szervezet, mellett foglalt állást.
Tulajdonosi képviselőt és három FEB tagot kell választani, ebben a közgyűlésen
elhangzottak szerint az elnökség dönt.
Az elnök csak előzetesen három kollégát kérdezett meg, közülük Dr. Bognár László (oktatási
ügyek értője, Dunaújvárosi Főiskola) és Sótér Árpád (gazdasági kérdések imerője) elfogadná,
ha felkérést kapna a FEB tagságra.
A titkár a FEB tagjául a jogi kérdésekben járatos tagként Farkas Endrét, a tulajdonosi
képviselőre pedig a kft. kérdéseivel foglalkozó két elnökségi tagot; vagyis Polányi Pétert és
Török Tibort javasolta. Általános egyetértés alakult ki abban, hogy lehetőleg elnökségi tag
legyen a tulajdonosi képviselő a tájékozottság és a kapcsolattartás miatt is ez a célszerű.
Polányi Péter a tulajdonosi képvisekletet nem vállalta, Török T. javasolta. A telefoni
körbekérdezés (Farkas E., Török T.) alapján az elnökség:
- a
sz. határozatával Török Tibort tulajdonosi képviselőnek egyhangúan
megválasztotta,
- a
sz. határozatával Dr. Bognár Lászlót, Sótér Árpádot, Farkas Endrét a
Feb tagjainak eyhangúan megválasztotta.
A Geo-info Kft. által foglalkoztatott könyvvizsgáló Sebestyén Gergely, akit az elnök javasol
az évközi helyzet miatt is tovább alkalmazni, azzal hogy ezen lehet majd változtatni, ha kell.
Az elnökség ezzel egyetértett.
Amennyiben a Kft. megszűnik, erre az esetre az esetleges vagyon sorsáról rendelkezni
lehet az Alapítóokiraban, vagy az államra száll. Az elnök a Jáki Szakközépiskola alapítványát
javasolja kedvezményzettként megjelölni. Az elnökség a javaslattal egyetértett.

2 . Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
- A 2012 április. 12-i titkári értekezletről. Az értekezletet Rónai István alelnök vezette, a
beszámolókat a főtitkár és Pohánkovics A. tartotta.
1. Tájékoztatás az új jogosultságokról és a kapcsolatos eljárásokról (tűzvédelem,
villámvédelem, nukleáris biztonságtechnikai szakértők, tanúsítványok.

A tanúsítványoknak a várhatóan csökkenő, a jogszabályokban rögzített jogosultságoknak
a jövőben nagyobb szerepe lesz.
2. Tájékoztató a titkárság személyi összetételéről és a feladatok megosztásáról.
A létszámcsökkenés (szülés, egyéb okok miatti távozások) miatt és a takarékosság
érdekében a feledatokat újraosztották.
3. Elektronikus adminisztráció fejlesztése
A cél a gyorsabb és a jól működő rendszer kialakítása
4. A nyilvánartási rendszer használatával kapcsolatos kérdések
A témában főként az e-közigazgatáshoz, a kormányhivatalok egyablakos ügyintési
rendszeréhez való csatlakozás, területi kamarák egységes jogalkalmazásának sokadszor
rögzített igénye és az egységes iratmegjelenés kerültek szóba.
Rónai István részletesen kifejtette a Mérnökújságban is megjelent írását, ami a McDonáld’s elv kamarai érvényéről szól.
Az értekezleten röd időre Barsiné P.E. is megjelent, köszöntötte és fontosnak itélte a titkárok
munkáját, mert ők vannak közvetlen kapcsolatban a tagságal.
-

Rombauer G. megfellebbezte az ismételten elutasított tartószerkezeti tervezési jogosultsági
kérelmét.
Szabó Zoltán (Úrhida MV-Ép/A) egy budapesti építés felelős műszaki vezetője az építési
engedélytől eltérő építés miatt (épület homlokzat eltérés több épület a sorházban) 365 eFt.
bírságot kapott.

3. Tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 3 fő adott be tagfelvételi kérelmét.
Név

Kérelem

Javaslat

Polonyi Dániel

tagfelvétel

tagfelvétel

Telek László

tagfelvétel

tagfelvétel

Szekeres Zoltán

tagfelvétel

tagfelvétel

7/2012. (V.7.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett
elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.
A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt
adta:
Kamarai szám Név
07-1150

Telek László

Kért
jogosultság

Vélemény

G-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-1149

Polonyi Dániel

T-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-1151

Szekeres Zoltán

V-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-1146

Bencze Katalin

T-T

Referencia nem megfelelő

07-1108

Engl Tamás

VZ-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-0067

Dr. Kling István

KB

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1148

Zalányi Edit

SZÉS-1

Szakcsoporthoz küldve

07-0533

dr. Wagner Antal

SZKV

Szakmai gyakorlat megfelelő,

07-0067

dr. Kling István

SZKV

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1144

Serné Móré Anikó

SZKV

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1143

Imréné Kovács Hajnalka

SZKV-hu, le

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1143

Imréné Kovács Hajnalka

SZKV-vf

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

07-1142

Varga-Pekalics Patrícia

SZKV-hu-le

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1142

Varga-Pekalics Patrícia

SZKV-vf, zr

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

k.m.f.
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