JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. május 2.
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 Műszaki Értelmiségi nap rendezvényre az előkészítő munkát elvégeztük, a meghívót
kiküldtük. Az előadásokra az akkreditáció az MMK –tól megérkezett.
2011.04.14-én Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei, Veszprém Megyei, GyőrMoson-Sopron Megyei és a, Fejér Megyei Mérnöki Kamarák képviseletében a Magyar
Mérnöki Kamara 2011. május 4-ei Választmányi ülésére, illetve a 2011. május 28-i
Küldöttgyűlésre való felkészülés, illetve egységes álláspont kialakítása, különös tekintettel a
kamarai gazdálkodás kérdéseire; tárgyban megbeszélést tartottunk.
A megbeszélésen megvitattuk az MMK elnök asszony kettős funkciójával, az MMK központ
át nem látható gazdálkodásával, az ügyvitellel, a továbbképzéssel kapcsolatos kérdéseket. A
beszélgetés eredményeként közös, az elnök asszonynak írt levélben vetettük fel a
kérdéseinket, melyekre a választmányi ülésen kértünk választ.
A Fejér Megyei KIK-nál május 19-én az energetikai tanúsítás ügyeiről szakmai napot
rendezünk (az építész, a mérnöki, a KIK) probléma felvető előadás, konzultáció céljából.
Energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkező kollégáink nevében az Energia Központ
auditori szakértői listájára történő felkerülés érdekében megkerestük az MMK-t, majd mivel
az eredménytelenül zárult – külön kérelemhez és tanfolyamhoz kötik a listára való felvételt -,
közvetlen az Energia központhoz fordultunk. Sajnos onnan is elutasító választ kaptunk,
visszahivatkozva az MMK –val történt megállapodásra.
A „Mérnökök Fejérben” című könyv kiadásához beadott NCA pályázaton, annak ellenére,
hogy az MMK külön egyeztetése alapján kiadott értelmezése szerint pályáztunk, nem
vehetünk részt.
A Közlekedési Szakcsoport, május 19-i szakmai tanulmányútjához támogatást kért, az Elnök
50 eFt. összeget javasolt, amit az elnökség a 8/2011. (V. 2.) sz. határozatával egyhangúan
megszavazott.
Berecz Béla ( HI-korlátozott tervezői jogosultsága van) rokkant nyugdíjas kolléga tagdíj
mérséklést kért, az Elnök a múlt évihez hasonlóan annak megadását javasolta.
Az elnökség a 9/2011. (V. 2.) sz. határozatával Berecz Béla tagdíját 2011. évre 22.000,- Ft.
összegben állapította meg.
Az MMK kiküldte véleményezésre az új Etikai-Fegyelmi Szabályzat tervezetét.
Megküldjük az elnökségi tagoknak és a Szakcsoport vezetőknek, kérve hogy esetleges
észrevételeket, véleményüket a titkárságra küldjék meg, amit összegyűjtve továbbítunk.
A szöveges beszámolóhoz és mellékleteihez észrevételek nem érkeztek az elnökség tagjaitól.
Az Elnök bejelenti és kéri az elnökség egyetértését, hogy a kamaránk 15 éves évfordulójára
tervezett ünnepély és a kiadvány (Mérnökök Fejérben c. könyv) kiadási költségeire a 2011.
évre a tartalék terhére 2 millió Ft. felhasználása költségvetési módosításként a Küldöttgyűlés
elé jóváhagyásra kerüljön.
Az Elnök elmondta még, hogy Székesfehérvár Város Lánczos Kornél- Szegfű Gyula
alapítványához 500 eFt. támogatásra pályázott a könyv kiadási költségeihez. (A FÉK is
pályázott ugyancsak 500 eft. összegre.) Ettől a pályázattól függően a költségeink még
csökkenhetnek.
Az elnökség egyhangúan egyetértett a 2011. évi költségvetés módosítási előterjesztéssel.

2./ Polányi Péter bejelentette, hogy a 150 éves a vasút ünnepély keretében május 6-án Nagy Zsolt
részére – aki ugyan nem vasutas, de sokat tett a székesfehérvári vasúti közlekedésért - emlékplakett
kerül átadásra.

3./ A beérkezett tervezői kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:
07-0847

Németh Gergely

V-T szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga
k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

