Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tarrácskozás ,2020.07 .13.
Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
klein pál alelnök
Kőczátl Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Téglás Zoltán elnökségi tag
Karászi Gáspár feliigyelő bizottság elrrök
Hullay Gyula szakcsopoft vez,
Grimm Viktor szakcsoport vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Dr, Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte

azülés résztvevőit, rnegá|lapította, hogy

az elrrökségi ürlés határozatképes.
A videokonfererrciát a Microsoft Teanrs szoftver alkalmazásával tartjrrk.
1, Az Elnök tájékoztatőja az előző elnökségi ülés óta történtekről:

Az MMK a szeptember 1l-i Küldöttgyűlési

anyagokat niegkiildte. a Küldöttgyíilést
megelőzőerr augusztus 24-érl Választnrárryi tilés lesz. A rnegbeszélerrdő térnák, a
beszáInolók, a2020. évi költségvetés rnódosítása, a2021. évi költségvetés.

nz ÁSZ

vizsgálat lezáru|t, az előzetes jelentést rnegkaptLrk észrevételttettürrk. A
MiniszterelIlökségi tániogatások felhaszrrálásáról nrirrden évben korrekten elszámoltunk, ezt
tárnasztották alá a könyvvizsgálói jelentések is. A vizsgálat alapján a SzáInviteli politkát és
hiányző szabályozásokat kellett pótolni,2019. év elején ezeket elkészítettük, Egy ilyen
jellegűr lriárryosság Inég varr, a számlarendet kell elkészíterri.
A tagdíjakka| kapcsolatos, az IIR -ben történő nyilvántarlást tretn tarlja elegendőnek a
izsgálat,

egész ítő k i rn utatások

r a l esz sz ü k sé g.
retrdezetí, cle bizonyos adminisztratív feltételektrek nem felelttink meg a
v izsgált 20 1 5 -20 1 8 -as években.
A vizsgálatok sorárr kider|ilt szátrrutrkra, hogy az MMK és a Budapesti ter|ileti kamara is a
kiskamaráklroz lnélletl jelentős központi tárnogatásokat kapott, amiről nem tudtunk.
Karászi G.; kérte az ÁSZ vizsgálat előzetes jelentésének rnegkü|dését.
Elnök; a jelerrtés nem nyilvátros ezért aztegyelőre nern küldheti meg.
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A gazdálkodásunk

Az MMK A|apszabály elfogadására november 27-én lesz a rendkivüli Kiildöttgyiilés. Az
AEB a félig kész tervezetet niegkiildte, az Elnök várjaaz észrevételeket.
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ME-Lechner Központ támogatási szerződéshez az adatszolgáltatást

egyeztetést" követően
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k, várj rrk a szerző dést.

a

,,Qeruzás

Klein Pál elmondtao hogy az Epítési Szakcsoport szervezése elindult.
l00 fó részérekiküldték az erre felhívó levelet, l0 fo jelzett vissza egyelőre. Volt, aki

a

szervezésben is ajálotta a közrerníiködését.

Az irodánk a megszokottak szerint július 20-tő| augusztus 20-ig zárva lesz,

augusztus

24-érr nyitLrnk.

2. Továbbképzések előkészítése

Nagy a bizonytalanság továbbra is a rendezvények rnegtafilratóságát illetőerl. Ezétl továbbra
is az onIine -képzésszervezése a célszerű.

A

budapesti kanrarától Julrász Tanrás válaszolí, l90.000 Ft/nap az online képzési ajálata, de
budapesti széklrelyről, ha örrállóan akarjuk szervezni. Van leIretőség az ő képzésiikhöz
csatlakozni, úgy, hogy előre helyeket foglalrrnk le,

székesfelrérvári Inogold Kft. felkészült vállalkozás, akik str,rdióban, jó rnirrőségű
eszközökkel tudrrak ottline képzéstközvetíteni, az őradíjvk l2.800 Ft, a hat óra rnintegy

A

100.000 Ft.

Megoldható a hallgatók részvételérrekellenórzése is.
Hozzászóltak, Polányi P., Grimm V.o Török T.o Hullay Gy. Egyetértés van abban, lrogy
kezdeményezzük a lrrrrogold Kft,-nél az ottline képzésekelőkészítését.Tisztázzuk, lrogy
milyerr időelőnnyel kell dönteni a képzésnregrendelésére.
Hullay Gy.; u vízgazdálkodást érintő képzéseknélaz elóaclókkal tisztázták, hogy a kontakt
és az online képzésrrregtafiását is vállalják. Továbbra is a kontakt továbbképzésre
késziilnek, Ita az tretn taftható nreg, akkor legyen online a képzés.
Elnök; vízgazdálkodáson túrl a további képzéseknélaz előkészítettség:
- Eptiletgépészet, Ceodézia, Epítési,Tartószerkezeti rendbett vattnak, az előadők
is válaszoltak
- közlekedés esetéberr a felkért előadói válaszra váruttk.
Az Elektrotecltnika - Energetika esetében Szigetiné L, Erika összevotltan, atevező-szakértők
és a műszakiak részéreis egyi.itt tervezi a képzések megtartását.
Az Elnök elrtrek elfogadását a tagozatok egyetérlő vélemérryéhezköti.
A hozzászőlásokban vita bontakozott ki arról, hogy a tervező-szakéftők és a rnűszakiak
képzésétegyütt, vagy külön célszerű tnegtaftani,
Hozzászőltak, Gritnnr V., Polárryi P., Téglás Z., Török T., Hullay Gy. Összefoglalóarl
rögzíthető, |rogy nem lehet csak esetenként, az oktatási ténrák alapján eldönteni, célszeríi,
lehet-e együtt tartani a képzéseket,vagy sem,

pintér Milán

Dombi zoltán

tagfelvétel

1512020. (07.13.) számú Elnökségi

Határozat

A kérelmezök tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fo nem, 0 fő tartőzkodás mellett elfogadta,
mivel

a törvényben

A beérkezetttervezői

elöírt feltételeknek megfelelnek.

és szakértői

kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám

Név

Kért
jogosultság

07-01442

Dombi Zo|tán

TUE

Vélemény
Szakmai gyakorlat nem megfelelő
elutasítás

2

EN-VI

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1140

kifuth Márton
Molnár Lajos

EN-VI

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-|l40

Molnár Lajos

V

07-114l

07-01438

07-01439

Gyurkovics Péter
pintér Milán

Szakmai gyakorlat nem megfelelő
elutasítás

G

Szakmai gyakorlat megfelelő
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.2,

1.3, 1,4

Szakmai gyakorlat nem megfelelő
elutasítás
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