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Dr, SzePes Arrdrás ElnÖk Úrr (továbbiakban Elnök) köszöntötte
az iilés résztvevőit kiiIön kiemelten
Bartus Tarnást a Fejér nregYei Korrrrányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatal oszíályvezetőjét.

Be.ieIentette, lrogy az elnökségi iilés határoiatképes,

Bartus Tamás az ElnÖk felkéréséreaz 2019. év végi jogszabályváltozásokról
adott táiéko ztatást,

röviderr összefoglalv a az alábbial< szerint.
kÖzigazgatásban egy régebb Óta tervezett átalakítás inclult,
a cél az egy fokú építésihatósági
engedélYezésbevezetése. Mivel a konnáIly a kőzigazgatási
bíróságok létrehozásáról lemotrdott, az
éPÍtésiengedélYekkel kapcsolatos döntések a törvényszékeken
lesznek rnegtámadhatók.
Az egYes tÖrvénYeknek az egyfokú.iárási hivatali eljárások megteremtésévól
összefiiggő rnódosításáról
szőló 20l9, évi CXXVII. törvénY rendelkezik a tár§yban. Az
áialaktttási folyarnat fe6i.uar 2g-től2020.
nlárcius 3l-vel zárul, Ezzel párhuzanlosart azépítésiengeclélyek
egy fokú elj árásamiin azÁpr-ii.
nródosították,

A

TÖbb csatlakozó konnányrendeletet is kiadtak, ill. nlódosítottak,
így a 36012019 (XII.30) 8612019
23 ) konnánYrendeletek, nrelyek a korrriányhivatalok átszervezésével
!IV
fogIalkoznak.
MÓdosították a l9 112009 (IX. l 5.) Épkiv. kornlányreItdeletet,
ebben tisztá zták a fővállatkoző Iníiszaki
vezetŐ.|ének feladatait, vagYis csak akkor van l<ötelezetísége
az alvállalkozői rnunkát illetőerr, 1.1a arra

szerződéses rnegbízása van.
TÖbb rrrás szakiránYÚr jogszabályt is nródosítottak, ezért
a2019. dec. 17-ei és 30-ai Magyar Közlönyt
alaposatt át kell tanulmányo ztú az eligazodáslloz.
Atá-iékoztatás Lrtán feltett kérdések alapján gyakorlatijeIlegíi
nregbeszéIésalakult ki, aztát^laz Elnök
rne gköszörrte
B aft u s Tamásn ak a tájéko,itatást.

ElnÖk a jogszabálYi változásokhoz csatlakozva eltnottdta, lrogy
az h-tgatlat"t_rryilvántartásokkal
kaPcsolatos kÖzigazgatási hatósági eljárások határideje változott,
egységesen 60 nap. Soronkívüliség
lehetősége ugYan negnraraclt, de az ahhoz való l^tozzáférés
változoti. Az Inyti. értelmébena
beadvárrYt SoIo11 kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik

, vagy naá i,arasifoldhivatal
vezetője az tigYfél kérelméreindokolt esetben a beaclvány
soron kívtili elintézésétírásban
engedélyezi.

1,

Az E|nÖk tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekről:
' A 2020. évi munkatervet kiküld te, az észrevételekalapján javította.
Az elnökség egyhangúr szavazással elfogadta a nrunkatervet.
- Az MMK AlaPszabálY Blőkészítő Bizottság (AEB) tevékenységérőlúrj infonnációnk
nincs.

- A

MiniszterelnÖkségi - Lechner támogatás szet,ződése szerinti
munkákat lezát:1uk, a
kifizetéseket is teljesítettük még 20l9-ben. A részletes beszán-roló
összeállítása utá1.1 azt
vélernényezésrenlegktildi az eInökségnek.

A

szakmai továbbkéPzéseket a tervek szerittt megtartottuk, trritrd sikeres
volt. Az
az előző évil"tez méftett a duplája volt.

étkeztetés a kávé és Pogácsa kínálás miatt drága,

F,zzel

-

bár nrég a végső szárnok tletrr potrtosak

aZ évet.

- valószíníileg negatív erednréttnye l zárjuk

A

kÖzreadott táb\ázutbun összefoglaltak szerint a továbbképzéseken
összesen rnegje1errt
1063 fŐ, a jelentkezők közüI netn jelerrt rneg l6l fő. Ebből is
adódóan sok pogácsa és
szendvics is nlegmaradt, feleslegesen költségót okozott.
EgY-két szakteriiletnél kicsi volt a résztvevők arárlya. E,nnek oka
valószíIlűsít1retően az,
hogY Bicske kÖrnyékéről Tatabányára és Martonvásár környékér.ől pedig
a budapesti

képzéseket vették igénybe.

Három befogadott konfererrciánk volt Siófok AlInássy E. konf., Székesfehérvár
drórl
konf,, Velence tafiószerkezeti konf. ezeknél csupán a továbbképzések
elvégzésének

feltöltése a feladatLrnk, ezek is sikeresek voltal<.
Atáblázat szárnaiban Polányi P. és Grimm V. kisebb porrtatlanságot
taláItak.

-

Blnök;
raellenőrzi, porrtosítja,
Kamarai bálra nagYon kevés, l0
úr j

fő jelentkezett és tombola tárgyak sincsenek. Az Elnök
az elIlökség segítségéta szervezés1-1ez.
A szabvánYokhoz va|Ó olvasási hozzáférés továbbra is nlegolclatlarr. A profi rnegolclás
Progranrozási rnLrnkái bizonytalanok, A távoIi asztali eléréskerlilt isrnéi előtérbe, a 24
Órában tÖrténő nregoldásának a lelretőségeit vizsgáljrrk.
Felrneri.iIt a portán kol-t, vagy az
interItet szo gáltatón knál töfténő nrego ldáia,
Ha náIunk az irodábarl egy kiilön szárnítógépen nriiködtetrrénk, útgy
bejelentkezésenként
kellene irrdítani a hozzáféréstés csak murrkaiclőbert tudnártk műrködtetni.
A használati
igények Úrgy gondoljLrk, hogy inkább a nlunkaidón túli időre
vonatkoznának.

kérte a szakcsopott

ok^

l

Grimm V,; u
:1t,uánYokat nagy (milliós) összegekért lehet tnegventli, ezél1 szerinte

nagyszámú érdeklődóre Ielret szánlítani.
PolánYi P.; nenr tud.|uk rnenyi érdeklőclő lesz, javasolja a távoli
asztal l-tozzáférést az
irodálrkban a nlunkaidőben kipróbálni.
Elnök; visszatérürrk a kérdésre.
) A naPirendben nreghirdete,tt elnökségi
tagi beszárriolók elrnaracltak, rnert Kleirr pál nern jelent
nreg és KÓczán Gábor Pedig a felkészi.iIéséIrezkérte, hogy
hallgathasson meg egy beszánrolót.
Hasonlóképpen elmaradt az FB 2019. évrőt törlénő íájéűztatőia is.
3. Mérnökpark |étesítése
ElnÖk; a VÖrÖstéglás tenlPlorn nrelletti park volt első helyszítl,
aItri felrneri.ilt. Továbbra is
gondolkodni kell, hol Ienne jó a rnegvalósítás. Felmeríjlt a buszrnegállóval
szembeni zöldtertilet,
de ott éppen rnár fásítások történtek.
PolánYi P,; szívesen bekaPcsolódik a nrunkába, de túrl nagy nrunka,
erőfeszítés és nincs annyi
rekláln értéke,hogY rnegérnévele foglalkozni. Aztát,l lla"Áem
lesz nagyoll szép és jő az meg
visszaiitlret.

ElnÖk; a Polgánnesterrel egyeztetve és a Városgondnokság rnűködtetésével
képzelhető el a
mérnÖkPark. A Polgárrnester tátnogatása esetében lesz reklátiértéke
a nrunkának.
4. Egyéb kérdések
ElnÖk; HultaY GYula a TVT Szakrnai Bizottságban 20l9-ben
végzettrnunkájáról nregküldte
az ÖsszefoglalŐ.iát. Hét térnában adott a Bizottság részéreszakvélerrrérryt,
atrri az elnökség
7 12018, (03. 1 9) sz. határozata értelrnében9 x 25000
ft, összeselr 225 .000 Ft. dijazással jár.
kifi zetés haInarosall megtörtén ik.

A

A

szakcsoPortok minősítési mLrnkái is összesítésre keriiltek, a titkár
kiktilcli egyeztetésre és
rn i nős ítésid íjak fel haszrrálásra.
Harnarosan kigyÍijtésre keri.ilnek az építésifeli.igyeleti ellenőrzések
is, az azokéft,járó díjakat is
kérí_inkvissza.j elzést a

kifizetjiik.

5.

Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem

Javaslat

kovács István

tagfelvétel

tagfelvétel

Mészáros zoltán

tagfelvéteI

tagfelvétel

112020 (01.06.) számú Elnökségi

Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 4 fő igen,O fő nem,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfeÉlnet.

A beérkezetttewezői

és szakértői

0

frö

tartózkodás mellett elfogadta,

kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamaraiszám

Név

Kért
jogosultság

Vélemény

07-01423

Mészáros zoltán

07-01423

Mészáros zoltán

EN-Hó
EN-ME

Szakrnai gyakorlat rnegfelelő

07-01419
07-01420

Bíró Attila

SZKV-

Vén Norbert

1.1,1 .2,1 .3

TUE

Szaktnai gyakorlat netn nregfelelő
elLrtasítás

Szakmai gyakorlat megfelelő
Szaknlai gyakorlat nem rnegfeleIő

elutasítás

(rc"t"W"
Kumánovic,

",,;;,1

k.ni.f.

