
Jegyzőkönyv

Készült: 2O22.05.23-án a Fejér Megyei Mérnöki Kamara irodájában

Tárgy: 2022.05.27_ei FMMK Küldöttgyűlés napirendjeihez érkezett módosító indítványok.

A FMMK titkára a tárgyban beérkezett javaslatokat - a jelenlegi Alapszabály 4.L.2. e) pont

értelmében - megvizsgálta és a javaslatát elektronikus levélben megküldte az elnökség
részére (1. sz. melléklet).

Ennek értelmében:

1. Dr. Petrus József Csaba módosító indítványát a Kamtv. -el ellentétesnek minősítette
és el utasítását javasolta,

2, Török Tibor módosító indítványának a Küldöttgyűlésen való tárgyalását javasolta.

Az Elnökség egyhangúan egyetértett a javaslattal (2.sz, melléklet és ezzel az Alapszabály
vitája és elfogadása napirend alatt az tárgyalásra kerül.

Az elnökség nevében Török Tibor módosító indítványa (3. sz. mell.) a Küldöttgyűlési
anyaghoz a mai nappal kiküldendő.

A hivatkozott doku mentumok alapján összeá ll ította :
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4-2 L,Oü
György Kumánovics

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

Egyetertek.
Udv
KissTamas

Tamás Kiss <cons.statika@9mail.com>

2022. május 19.19:44
Klein Pál vendég
Szigetiné László; Szepes András; FMMK Elnökség
Re: küldöttgyúlés

PálKlein <kleinpal60@gmail.com> ezt írta (időpont:2022.máj. ].9., Csü 18:05):
Egyetértek. Klein Pál

Szigetiné László Erika <szlerika23@gmail,com> ezt írta (időpont: 2022. má|19., Cs, 1,4:4I):

Elfogadom, a titkár úr javaslata alapján ,Sz.Lászkó Erika

2022.05. t9. I4:t9 keltezéssel, Szepes András írta:

Egyetértek

András

aa+a*ra.rIrat*****)a***aaa**tl*rl-**rt

Dr. h,r. Dr, §rcpet Andró* Júrref
FMMK alnóke

Í +36-3ü9§il6-??9 v. +36-11-506-2É1
httpl//írnmk.hul

}l*at úa.a la * í *}.|*t**tar aa aal ta*aúla
Cso,t a*,tor nyu.rJfn.§s., ,tri, ha fe/rpflec ijí r.lüksóapt!

From: György Kumánovics <titkar@fmmk.hu>
Sent: Thursday, May L9,202210:40 AM
To: FMMK Elnökség <FMMK-elnokseg@fmmk.hu>
Su bject: kü ldöttgyű|és

FMMK Elnökség részére

Tisztelt Elnökség!



A május 27-ei Küldöttgyűlésünk napirendjeihez két módosító indítvány érkezett:

L. Dr. Petrus József Csaba észrevételei- mellékelve-, amiben az Alapszabály tervezet
17.1. pontjának az elnökségi tagság esetében a póttagok választását kifogásolja.

Formailag a kolléga egy küldöttön keresztül adhatna be módosító indítványt, de a jobbító
szándékot értékelve bíráljuk el a javaslatot.

A véleménye szerint a vonatkozó, a Kamtv. 5.§ (1) c) kizárja a póttagok választását.

Az idézett jogszabályhely:

,,5. §Q (7) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

c)4 a területi kamara elnökének- ha a taglétszám indokolja: alelnökeinek-, elnökségének
és a bizottsőgok tagjaínak, valamint póttagjainak megválasztása;"

Vagyis az ,,elnökségének és a bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása"
az és kötőszó miatt egyértelműen lehetőség a póttagok választása.

(Megjegyzem, az MMK főtitkára is megerősítette álláspontunkat.)

A fentiek miatt a módosító indítványt, mivel az ellentmond a Kamtv. idézett passzusának,
a Küldöttgyűlés ne tárgyalja.

L. Török Tibor javaslata is az Alapszabályt érinti (mellékelve):

. ].0.4. pont (10) bek.

,,Az elnökségi ülésére - tanácskozásijoggal - a felügyelő bizottság
elnökét, a területi kamara titkárát és irodavezetőjét, és a
szakcsoportok vezetőit is meg kell hívni."

A kérdésben az elnökség már támogató álláspontot képviselt , lásd.
a 05,02,-i elnökségi emlékeztetőt.

. a ].8.5 pont második bekezdése

A kamara a költségvetésében Tartalék keret-et állapít meg rendkívüli,
előre nem látható kiadások fedezésére, melynek felhasználásáról az Elnökség a

Felügyelő Bizottsággal egyeztetve dönt.

Máshogy fogalmaz és Tartalékkeret, nem pedig Elnökségi keret megnevezést
alkalmaz a javaslat.

Mindkét javaslata megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a Küldöttgyűlésen a

tárgyalható.

A jelenlegi Alapszabály 4,1.2 pont vonatkozó idézete:
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,,A titkár a beérkezett módosító indítványokat megvizsgálja abból
a szempontbóI, hogy
összeegyeztethetóek-e a jogszabályokkal és a kamara
szabályzataival. Az EInökség az
ebbő! a szempontból megfeIelónek minősített módosító
javaslatokat - szükség esetén
összevonva - legkésőbb a KüldöttgyűIés napját három nappal
megelőzően megküldi a
küldöttek és a meghívottak részére a meghívó megküldésére
vonatko ző szabáIyok szeri nt.

A fenti kifejtettek alapján kérem az elnökség egyetértését a módosító indítványok
kezelésére, és arra hogy az elnökség nevében Török Tibor módosító indítványát
az érintettek tudomására hozzuk.

A választ egyetértek nem értek egyet (ebben az esetben indoklással) a
választ mindenkinek funkcióval május 20 _ig bezárólag küldjétek meg.

Üdvözlettel: Kumánovics György titkár

üdvözfette I :

Szigetiné LászIő Erika

E-maif : szlerika23Ggmail. com



L. u.OA

György Kumánovics

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

Grimm Viktor < 9rimm.viktor@9mail.com >

2022.május 20.8:00
György Kumánovics
FMMK Elnökség
Re: küldöttgyűlés

Egyetértek.

üdvözlettel

Grimm viktor

+36302470101
o rimm.viktor@o mail.com

György Kumánovics <titkar@fmmk.hu> ezt írta (időpont: 2022. má|19., Cs, 10:40):

FMMK Elnökség részére

Tisztelt Elnökség!

A május 27-ei Küldöttgyűlésünk napirendjeihez két módosító indítvány érkezett:

1. Dr. Petrus József Csaba észrevételei- mellékelve-, amiben az Alapszabály tervezet t7.L. pontjának
az elnökségi tagság esetében a póttagok választását kifogásolja.

Formailag a kolléga egy küldöttön keresztül adhatna be módosító indítványt, de a jobbító szándékot
értékelve bíráljuk el a javaslatot.

A véleménye szerint a vonatkozó, a Kamtv. 5.§ (1) c) kizárja a póttagok választását.

Az idézett jogszabályhely:

,,5. §fi (l) A taggűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

c)il a területi kamara elnökének - ha a taglétszdm indokolja: alelnökeinek -, elnökségének és a
b izotts ú g o k t a gj aín a k, v alamint p ó tt agj aín ak me gv ólas zt ds a 1 "

Vagyis az ,,elnökségének és a bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása" az és kötőszó
miatt egyértelműen lehetőség a póttagok választása,

(Megjegyzem, az MMK főtitkára is megerősítette álláspontunkat.)
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1."a^! p"C(
György Kumánovics

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

Tisztelt Elnök Úr, Kedves András!

Török Tibor <toroktib@t-online.hu >

2022.május 13. 15:13
Szepes András
György Kumánovics
Re: Küldöttgyúlési meghívó

A jelenleg érvényes alapszabály szerint élni kívánok a 4.L.2le pontban foglaltakkal:

Kérem felvenni az 5. napirendhez (új alapszabály megvitatása és elfogadása) a következő javaslatokat:

o a ].0.4. pont (10) bek-hez: a javasolt szöveg:

Az elnökségi ülésére - tanácskozásijoggal - a felügyelő bizottság elnökét, a területi kamara titkárát
és irodavezetőjét, és a szakcsoportok vezetőit is meg kell hívni.

lndoklás: Minden elnökségi ülésen megtárgyalásra kerülnek tagfelvételi és jogosultság megadási
kérdések. Vitás, kétséges esetben az Elnökség nem tudja a szakcsoport véleményét meghallgatva
dönteni. Ha szakcsoport vezetők nincsenek jelen, az jogtalan előnyhöz juttatja azokat akik esetén az
elnökségi tag egyben szakcsoport vezető is.

o a ].8.5 pont második bekezdéshez: a javaso|t szöveg :

A kamara a költségvetésében Tartalék keret-et állapít meg rendkívüli, előre nem látható kiadások
fedezésére, melynek felhasználásáról az Elnökség a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve dönt.

lndoklás: Rendkívüli, előre nem látható kiadás a költségvetés elfogadása után, gazdasági év során
merül(het) fel. Ha a tartalék keret megállapítása csak lehetőség, előfordulhat az az eset, hogy az
aktuális költségvetés nem tartalmaz tartalékot, de annak igénybe vétele szükségessé válik. Ezért azt
javasolom, hogy a tartalék keret kötelezően alkalmazandó legyen. Ha nem merült fel a felhasználás
igénye, az éves beszámolóban kelljen róla dönteni

Kérem, szíveskedj javaslataimat a küldött gyűlésen ismertetni, és a módosítanijavasolt szöveg részekről szavazást
elrendelni.

üdvözlette1:
Török Tibor

Ments meg egy fát ! Ezt a leve]_et csak akkor nyomtasd ki, ha nagyon kell !

Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
WWW.avast.com


