
 

FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 
Levélcím: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 2/a. II./10.  

 22-506-262 
@ kamara@fmmk.hu  
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Az irodai félfogadás ideje: kedd, csütörtök: 8-12-ig; szerda 13-16-ig  

/eltérő időpontot telefonon kérjük egyeztetni/ 

Hétfőn és pénteken nincs félfogadás 

FMMK 2020. évi munkaterve 
A területi kamara elnöksége alapértelmezetten augusztus kivételével minden hónap első hétfőjén 
16 órakor tartja üléseit.  

Helyszín a kamara Székesfehérvár Távírda u. 2/a. II. em. 10. alatti irodája. 

Állandó résztvevők: 7 fő elnökségi tag, a titkár, 4 fő szakcsoportvezető és az irodavezető. 

Meghívottak: a napirendtől függően 

Állandó napirendi pontok: 

Az előző ülés óta történt legfontosabb események /elnök, titkár és esetileg felkért előadó/ 

Tagsági és jogosultsági kérdések /irodavezető és titkár/ 

Egyebek 

2020. január 6. 

 Az MMK Alapszabály módosításának helyzetéről /elnök/ nincs publikus változás 

 A 2020. évi Munkaterve elfogadása (ÚJ) 

 ME támogatás beszámolójának előkészítése /elnök/ 

 Elnökségi tagok beszámolója /Klein Pál/  

 A kamarai bál szervezéséről /elnök, irodavezető/ 

 A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a 2019-es évről /FB elnök/ 

 A Mérnök Park létesítésének kérdései /elnök/ 

2020. február 3. 

 Az MMK Alapszabály módosításának helyzetéről /elnök/ (Választmányi ülés előzetes) 

 Elnökségi tagok beszámolója /Polányi Péter, Szigetiné László Erika/ 

 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /Polányi Péter/ 

 FMMK kitüntetések kiírása /elnök/ 

 MMK kitüntetés előterjesztés /elnök/ (ha lesz rá javaslat addigra) 

2020. március 2. 

 Az MMK Alapszabály módosításának kérdései /elnök/ (ha nem veszik le a napirendről) 

 FMMK Küldöttgyűlés előkészítésének kérdései /elnök/ 

    Beszámoló, költségvetési beszámoló, 2020. ktv módosítása, 2020. évi ktv. tervezetek  

    FMMK Alapszabály módosítása /titkár/ (ha szükségessé válik addigra) 

 Kitüntetési javaslatok elbírálása /elnök/ 

 Elnökségi tagok beszámolója / Téglás Zoltán, Török Tibor/ 
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2020. április 6. 

 MMK Küldöttgyűlés anyagairól egyeztetés, kiemelten a költségvetési kérdései /elnök/ 

 Elnökségi tagok beszámolója /Kóczán Gábor/  

 FMMK Alapszabály módosítás véglegesítése /titkár/ (ha szükséges lesz) 

 Az éves Küldöttgyűlés előkészítés /elnök, titkár/ 

 Szakcsoportvezetők beszámolói 

2020. május 4. 

 Tájékoztató az MMK Küldöttgyűlésre való felkészülésről /elnök/ 

 Támogatási kérelem megbeszélése /elnök/ (ha kiírják addigra) 

 Tájékoztató a tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /irodavezető/ 

 A Mérnök Park előkészítésének helyzetéről /elnök/ 

2020. május 15. FMMK Küldöttgyűlés 

2020. június 8. 

 Az egyes szakterületek továbbképzéseinek előkészítése /szakcsoportvezetők/ 

 Az éves továbbképzések ütemezése /elnök/ 

 Az építésfelügyeleti vizsgálatok eddigi tapasztalatai /titkár/ 

 Szakleves rendezvény előkészítése /elnök és Polányi Péter/ 

2020. július 13. /dátumváltozás a nyári szünet miatt/ 

 A továbbképzési programok véglegesítése /elnök és szakcsoportvezetők/ 

 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /Polányi Péter/ 

NYÁRI SZÜNET július 27 – augusztus 23. 

2020. szeptember 7. 

 A továbbképzési naptár véglegesítése /elnök és szakcsoportvezetők/ 

 A jogszabályi változások kérdései /titkár/ 

SZAKLEVES október 3. szombat 

2020. október 5. 

 A 2021. évi Kamarai bál előkészítésének kérdései /elnök/ 

 Tájékoztató a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány munkájáról /Fekete Krisztián/ 

2020. november 2. 

 A kamarai évzáró előkészítése /elnök és irodavezető/ 

 Aktuális feladatok 

2020. december 7. 

 Évzárás 

 Aktuális kérdések /véglegesítés a szeptemberi ülésen/ 

Székesfehérvár 2020. január 6. 

  /Dr. Szepes András József/ 

  elnök 


