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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011.február 7.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy
az Elnökség 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

-

-

A kamarai bálra a jelentkezéseket még várjuk, reméljük, hogy a múlt hét végén kiküldött
felhívásra még érkeznek jelentkezők. A tombolára érkezett és még várható ajándékokkal – a
Fejér Megyei Vízmű közre működésével különösen értékes tárgyakat kaptunk – jó lesz a
kínálat.
A BM-től tájékoztatásul megkaptuk az MMK 25/2010 (IX.15.) sz. Elnökségi
határozatának törvényességi felülvizsgálatát, melyben megállapításra került, hogy a
határozat jogszabály sértő. Ennek értelmében a különböző jogosultságoknál a
továbbképzésekről hatósági bizonyítványt csak kérelem esetében kell kiállítani és csak ez
esetben kell a kérelmezőnek a 20.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni.
Az MMK a héten tartandó kibővített elnökségi értekezleten a kérdéssel foglalkozik és
valószínűleg iránymutatást is ad.
A májusi országos Küldöttgyűlésre az előkészítő munka megkezdődött. A költségvetés
tervezése során úgy látszik, ismét nem változnának az alapelvek, az „Andor képlet” bizonyos
módosítása van csak napirenden. A kérdésben az elnökség minden jelen lévő tagja elmondta a
véleményét. Különösen Szabó Lajos, Polányi Péter és az Elnök véleménye volt erősen
elutasító, de mindenki elutasította az MMK szükséges forrásainak összegyűjtésére alkalmazott
eddigi módszert.
Ennek az elfogadhatatlan helyzetnek a megváltoztatása érdekében az elnökség az
álláspontját megküldi az MMK-nak:
2/2011. (II. 7.) sz. elnökségi határozat
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége nem ért egyet az MMK költségvetésének
fedezetére vonatkozó jelenleg érvényes rendjével. Ennek már a 2010. évi Küldöttgyűlés előtt
hangot adtunk, és javaslatot tettünk egy arányosabb teherviselés kialakítására. /Ez utóbbit
időhiányra hivatkozva nem vették fel a Küldöttgyűlés napirendjére./
Az FMMK Elnöksége kéri a MMK Elnökségét, hogy még a 2011. évi országos Küldöttgyűlést
megelőzően vizsgálja – vizsgáltassa – felül a MMK működését biztosító éves költségvetés
fedezetére szolgáló megyei kamarai hozzájárulások jelenlegi felosztási módszerét, és dolgozza
– dolgoztassa – ki a taglétszámmal arányos teherviselés új szabályát.
Az FMMK Elnöksége felkéri a területi kamara elnökét, hogy a jelen határozatot juttassa el az
összes területi kamara elnökéhez.
A határozatot az Elnökség 6 igen, Ø nem és Ø tartózkodás mellett fogadta el.

-

Az Elnök aktuális kérdésekről egyeztetett Radetzky J. (KIK) elnök úrral.
A KIK ismeretei szerint a tevékenységi körükben várható a kötelező kamarai tagság
bevezetése. Ebben az esetben előfordulhat az, hogy egy mérnök az Építész és a Mérnöki
kamarai tagságon túl még a KIK -nak is tagja kell, hogy legyen és ott is tagdíjat kellene
fizetnie.
A megbeszélés során Radetzky úr nem zárkózott el attól, hogy, ha az illető társaság – akinek
legalább egy Mérnöki Kamarai tagja és jogosultága van – regisztrálja magát a Mérnöki
kamaránál - tehát itt fizet tagdíjat, annak ne kelljen a KIK –nál tagdíjat fizetni.
A Nívódíj kiadásának rendjén, amit a Fejér megyei Építész, Mérnök, Kereskedelmi és Ipari
kamarák, valamint az ÉTE alapított, csak átvállalta az Önkormányzat a díjazást, lehet, hogy

-

-

módosítani kell. Az Önkormányzat az elmúlt években a bíráló bizottsági álláspontot nem vette
figyelembe, holott erre a díj odaítélésének rendje szerint erre nem lenne lehetősége.
Radetzky úr még egy utolsó próbálkozást tesz Dr.Cser-Palkovics A. polgármester úrnál a
kérdés megoldására. Amennyiben nem kapunk garanciákat a bíráló bizottság álláspontjának
érvényesülésére, úgy az önkormányzatot kihagyva fogjuk a jövőben a díjat kiadni.
A Fejér Megyei Közgyűlés Elnökével február 16-án lesz a megbeszélésünk, ahol a fő
megbeszélendő kérdés az együttműködés lesz. A vízkárok, a katasztrófa helyzetek esetére
felajánlott segítségnyújtásra 60 fő jelentkezett, az ő nevüket (a megadott elérhetőséggel) a
honlapunkra fel fogjuk tenni. A megtett javaslatunk óta - pedig voltak már éles helyzetek nem kértek segítséget.
Csordás György úr táppénzes állományban tartása az egy év leteltével, február 23-án lejár.
Ezt követően mintegy két hónapnyi szabadságát ki kell vennie. Ez idő alatt dönteni kell a
sorsáról, addig a munkaügyi kérdéseket – felmondás, közös megegyezés, ..- tisztázni kell.
A Budapesti Mérnöki Kamara egy előadójától – mintegy az MMK nevében intézkedve kaptunk egy elektronikus levelet, mely szerint a nyilvántartó programban a kamarai
tagságokhoz kötött jogosultságok közül bizonyos jogosultságok áthelyezésre kerülnek és ezzel
kapcsolatban bizonyos kiegészítések elvégzését kérte egy táblázat szerint.
Ilyen intézkedést az MMK –tól szabadna kiadni, pl. a főtitkár aláírásával. Az ügyet az Elnök a
következő kibővített országos elnökségi ülésen szóvá fogja tenni.

2./ Az Elnök felkérésére Polányi Péter beszámolt:
- a Széchenyi tervről meghallgatott tájékoztatóról. Az elhangzottak értelmében nagy összegű
pályázati források nyílnak meg, de Fejér megye a gazdasági fejlettsége miatt kisebb
lehetőségekre számíthat.
Pályázati kiírások egyszerűbbek lesznek, és egyfordulós pályázatok lesznek. A pályázati
dokumentumokat digitálisan kell beadni, de sajnos interneten még nem lehet beadni.
- tájékoztatott továbbá arról, hogy EU-s előírások miatt a a kamarai jogosultságokat bővíteni
fogják, közlekedés biztonsági auditor, új kategória bevezetésével. A jogosultság kamarai
tagsághoz lesz kötve, kormányrendeletben kerül szabályozásra.
3./ Az Elnök felkérése alapján Kumánovics György bejelentette:
- a kamarai „Pénzkezelési Szabályzat” módosításának szükségességét. Az elnökségi
érintettek és a titkár személyének változása miatt az aláírás minták megújítása szükséges.
Az elnökség a 3/2011 (II.7.) sz. határozatával a Pénzkezelési Szabályzat módosítását
egyhangúan elfogadta.
- javasolta továbbá, hogy a tavaszi Küldöttgyűlésre való felkészülés jegyében az Alapszabály
tervezetet az elnökség tagjainak és a szakcsoportok vezetőinek elektronikusan küldjük meg,
kérve a teljes körű- tartalom, helyesírás,.- észrevételeket.
- Az elnökség ezzel is egyhangúan egyetértett.

4./ tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 4 fő adott be tagfelvételi kérelmét.

név

kérelem

javaslat

Farkas Róbert

tagfelvétel

tagfelvétel

Simon Mihályné

tagfelvétel

tagfelvétel

Kulcsár László

tagfelvétel

tagfelvétel

Kovács Csaba

tagfelvétel

tagfelvétel

4/2011. (II. 7.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett
elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.
A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt
adta:
kamarai

név

kért jogosultság

szám

Elnökség véleménye

07-0574

Kovács Ferenc

G-T

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga

07-1103

Farkas Róbert

GD

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga

07-1103

Farkas Róbert

SZGD

Végzettség nem megfelelő

07-0382

Pálfi István

Mb-5,21,21-Sz

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0955

Gergely Edit

SZKV-zr

Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

