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Dr, Szepes Arrdrás Elnök úrr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az iilés részt vevőit. Megállapította,
hogy az elnökségi tilés határozatképes. Jelezte, hogy Kiss T. betegség, Hr.rllay Gy. kiilföldi taftózkodás
tniatt netn tLrd részt vetrtri az iilésen.

1. Elnök tájékoztatása a nyár végi eseményekről

- A kamaránk új Alapszabályát a Törvényszék llen] fogadta el. A hiánypótlásban a
Kiildöttgyíilés jelenléti ívét kifogásolták, nrert azoll nell1 szerepelttek a ki.ildöttek lakcímei. Az
előző években a Törvényszék elfogadta, lrogy a jelenléti ív nellékleteként leigazolva tnegadtuk a
ktildöttek lakcírneit, rtrost nenr. Hibaként jelölték lmeg az Alapszabály elfogadását is, tnert
álláspontjuk szerittt csak az általunk döntési porrtoknak trevezett pontokra történt érvényes
szavazás. Ez utóbbi probléma egy, a civil iigyekben járatos tigyvéddel törtérrt egyeztetés szerint
is csak Kii|döttgyíiléssel oldható meg. A teljesítési határidőt az tigyvéd közrenríiködésével
megkértiik, arnit rnegkaptunk, október 3 1-ig,

- KATA módosításával kapcso|atos MMK felmérés
A felmérésre 5087 fő válaszolt és abból 4005 fő volt, aki a KATA szabályok szerint adózott,
Katnaránk, arnit tLrdott megtett, rnegkerest|ik a rnegyei országgyíilési képviselőket és az okokat
felsorolva felkérti-ik őket, ne szavazzák rneg a módosítást. Sajnos ttem volt eredménye.
Auguszttts 5-én online továbbképzést tartottunk, ebben adószakértő adott tájékozíatást az adőzási
választás i lehetőségekról.

Sajnos a KATA változások rniatt könyvelői hiány vatr, abban segítség lehet a Billingo könyvelési
program kiegészítése, anri általány adőzásra ad rnegoldást.

- Rezsi költségeink csökkentése
Az irodánkban a villanyárarn esetéberr a világítás, a számítőgépek, melegvíz, h(ttő használaí
teszik ki a fogyasztást. A világítótestek feltilvizsgálata irrdokolt, lletrr LE,D-es a rerrdszerlink.

A fűrtés esetébett az ép|iletbetl rnost fejeződött be a korszeriisítés. Az irodánkbarr 4 fan coil
berendezés yan, ez biztosítja a lríitést és a fűtést.

A költségek csökkerrtése érdekéberr elhatároztuk a részben ottlrorri nrunkavégzést, entrek részletei
rnég egyeztetésre szoru lnak.

Szigetiné László B.; nlegfontolásra ajánlja az egyedi hószivattyúrs fúitó-híitó rendszer
kialakítását.
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- Az A|apítványunknál változott a kuratóritttl elnök, l(állai-Borik Róbert az írj elnök. A
kuratórirrrni tagok nem változtak.

Az úrj ellrök hatrrarosarr időpontot egyezíet a kuratóriulni tilés időpontiára.

Küldöttgyű|és (Elnök)
Az elektronikus szavazás erednlénye alapján a Rendkíviili Kii|döttgyűrlés szepternber 23-átl 16
órakor lesz. A Yízgazdálkodási szakrnai továbbképzés - aFejérvízZrt. épüleíében - aznapra esik,
ezér1 felnreriilt, hogy ott tartsuk az |ilést. Az előadóterell a 2. enreleten van, ezért az idősebb,
nehezebbeIt nlozgó kollégák tniatt elvetetttik. A Jáky József Teclrrrikunrban tarljLrk a kiildöttgyűlést,
és hogy az érirftetí kiildöttek oda tudjanak érni, l6 órakor. A terern bérleti díja nőtt, 6000 Ft/óra.

Meg kell szervezzuk a májLrsi ktildöttgyíilés részvevőitlek aláírását is a törvényszék hiánypótlásában
szereplőetl, a lakcírl ekkel kiegészített j e len léti ívre.

A meghívót hallarosatl kiild.iiik.

Továbbképzések (Elnök)
A legelső a Yízgazdálkodási tervezőlszakértői továbbképzés előkészítettsége rendbell van, A
rnűrszakiak továbbképzése esetében ismét problélna van, Hullay Gy. rrrindent nregbeszélí(?) de az
elóadói szerződések csak részben érkeztek rneg. A szakcsoportok a témákat és az előadókat kell,
hogy nregnevezzék aztáll a továbbiakat nii kell szervezzttk. n,tet1 zavar varr belőle.

A Közlekedési tervezőlszakértő képzés felkért előadói nern vállalták az oktatást, írj előadókat kell
keresrli, Grimrn V. clolgozik rajta, A közlekedés rnűszaki továbbképzésnél rnég váriuk a
szerződéseket.

A Geodéziai képzés előkészítettsége rettdbett van,

Az Elektrotechnika-Energetikai közös képzés szervezése is rendben van. Szigetiné Lászlő E.
kérdésére az Elnök válaszában elmondta, hogy a jelerrtkezések sorrendjéberl 80 fő kontakt és a többi
érintett online nróclott veltet részt a továbbképzésen.

Az EpüIetgépészek, a Tartószerkezeti továbbképzések esetéberl még vá{uk a szerződéseket.

Az Epítési továbbképzések esetébert nrég nem teljes a szerződ,ések beérkezése.

Attyagmozgató továbbképzésí lleln szervezürnk ebben a Veszprénri kamarával vatt rnegállapodásunk,
befogadják a kanlaránk jelentkezőit és a díjat nri rettdezziik.

A Polányi P. féle közös tanLrlásra,,Te hogyan oldod rneg?" tnég nincs javaslat.

A továbbképzésekre .jelentkezés csak az MMK honlapján keresztiil leltetséges, a sa.iát.ielentkezési
lapLrnkat a problérnák - pl. kettős.jelerrtkezések - rniatt rnegsziintetttik.

A ktilsős továbbképzésre.ielentkezőknek l 0.000 Ft clíjat szárnolLrnk fel.

Decemberben a Közbeszerzési Hatóság kezdenrényezésére közös - Közbesz. Hatóság-MMK-
ÉVosz-rendezvények lesznek Buclapesten és 7 nagyvárosbaIt, így Székesfeltérváron is. A nliénk a
Mol Arénábatr lesz lribrid részvétellel.

4. Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem Javaslat

Ujszászi Viktor tagfelvétel tagfelvétel

Farkas péter tagfelvétel tagfelvétel

czentár ottő tagfelvétel tagfelvétel
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Farkas András tagfelvétel tagfelvétel

Bozsóné petrovszki Timea tagfelvétel tagfelvétel

tr'ischer Mariann tagf-eIvétel tagfelvétel

Bilik Márton József tagfelvétel tagfelvétel

2512022. (09.05.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fo nem, 0 fő tutőzkodás mellett
elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelel.

A beérkezetttervezői és szakértői kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

5. Y álasztási Szabályzat
A szabadságok előtt kiküldött szabályzat tervezetre beérkezett észrevételeket beépítve kivetítésre
került atervezet.

Az Elnök oldalanként tárgyalva egyeztette a tervezetet Vita bontakozott ki az 5. pontról az
FMMK küldötteinek választhatóságáról, illetve jelöltség feltételeiről. Mindenki hozzászőlt.
Megállapodás született, hogy jelölni bárkit lehet, de a megadott tisztségre feltétel legyen, hogy nem
lehet jelölt, aki az előző ciklusban abban a tisztségben az ülések és elektronikus szavazások 50 %-
ban nem vett részt.

A 6. pont aszavazás lebonyolításának módját taglalja, fontos rögzíteni, hogy vegyesen, gépi és papír
alapí szavazás nem tartható.

A küldöttek választásánál a 16. pontban - megjegyzés; az Alapszabály nem rögzít részvételi
arányt - a legalább 30 oÁ részvételt írjuk elő.Ezzel az elnökség egyetértett.

A szakcsoportok vezetőségének választásával is foglalkozunk a tervezetben. A választás
eredményességi feltétele: a szakcsoport tagjainak legalább 10%o választhat eredményesen. Erről -
49. pont - is vita bontakozott ki, Többek a részvétel emelését javasolták, de végül maradt ez a
javaslat azzal,hogy a küldöttekrebízzák a döntést.

A szabályzat egészét megismefte az elnökség és ezt követően szavazott az elfogadásáról.

Az elnökség a 2612022 (09.05.) számú egyhangúlag hozott határozatában elfogadta a kamara
választási szabályzat ter:lezetét és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

k.rn.f.
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