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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. szeptember 5.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
Elnökség 5 tagja megjelent, az ülés határozatképes.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

-

-

A „Mérnökök Fejérben” című jubileumi kiadványunkat a beérkezett három ajánlatot
figyelembe véve – az OOK-Press (Veszprém) és az Altó (Székesfehérvár) azonosan jó
ajánlatot adott - az Altó- nyomdával szerződve készíttetjük el. A könyv példányszámát,
átszámolva az igényeket az 1000 db-ról 900 példányra csökkentettük, így is mintegy 80 db.
tartalék marad a kiadványból.
A kamara megalakulásának 15. évi évfordulója ünnepi rendezvényének időpontja november
11-én (várhatóan 14 órai kezdéssel) a Székesfehérvár Önkormányzata nagytermében lesz. A
rendezvényen Hajó Ödön úr lesz a levezető elnök, hozzászólást vállalt Dr. Cser-Palkovics
András polgármester és Vargha Tamás a Megyei Közgyűlés elnöke is. Szakmai hozzászólásra
a vízügy és a közlekedési szakterület részére ment el felkérés, amit vállalva már vissza is
igazoltak.
A kamarai irodaépület vásárlásának előkészítése tovább folytatódott. Az elnökség a
Távirda u. irodaépületben lévő két irodából történő választásról – a megküldött elektronikus
levelek alapján - tájékozott, a beépítési alaprajzok alapján a 2. emeleti iroda került
kiválasztásra.
Az adás-vételi szerződés szövegezéséhez Lévainé Dr. Szijártó Mariann ügyvéd segítségét
vesszük igénybe, mert az eladó részéről átadott szerződéstervezet – keveredett benne a bérlet
és az adás-vétel - nem volt megfelelő.
Az iroda megvásárlására 2012. január elején kerül sor, az eladó és a vevő részéről is szükséges
„biztonságot” előszerződéssel biztosítjuk. Az iroda vásárlása bruttó 20 millió Ft.-ba kerül,
amely összeget október 10-én ügyvédi letétbe fogunk helyezni, ebből 2 millió Ft. a foglaló. Az
előszerződés szerdán kerül aláírásra.
Az iroda átalakítása csak a januári birtokba vétel után kezdődik, amit időben és jól elő kell
készíteni. Novemberben tervezzük az átalakításra az ajánlatkérés meghirdetését.
Az MMK Választási Munkabizottság szeptember 1-én ülésezett, ennek az Elnök is tagja. A
munkabizottság a területi kamarák régiós és a tagozati képviselőiből áll, létszáma 18 tag. A
mostani ülésen 8 fő vett csupán részt.
Az Elnök az általa képviselt régió kamaráinak elnökeivel, titkáraival augusztus 29-én
egyeztetést tartott, amiről emlékeztető készült, az ebben rögzítetteket képviselte az ülésen.
Így többek között elhangzott:
 MMK küldöttek választása
Csak területi kamarák delegáljanak, ahány szakcsoport van a területükön, annyi főt, a
többi küldött létszámarányosan kerülhet kiválasztásra. A küldöttek létszámát is
lehetne csökkenteni, kb. 200 főre.
Felmerült még, hogy csak az a kamarai tag lehessen küldött, aki valamilyen tervezőiszakértői jogosultsággal rendelkezik. Ezt a javaslatot a kamarai tv. jelenlegi
szabályozása alapján el kell vetni. Ezt erősítette meg Szigetiné L. Erika is.
 A területi kamarák esetében a kamarákra kell bízni, hogy taggyűlési, vagy
küldöttgyűlési rendet alkalmaznak, ne legyen továbbra sem taglétszámhoz kötve.
 A küldöttgyűlési választás egy évvel előzze meg a tisztújítást
 Felmerült, hogy a felügyeleti szervünk törvénytelennek találta azt a nálunk is
Alapszabályban rögzített megoldást, hogy a megválasztott tisztségviselő
automatikusan küldött. Ennek megfelelően az Alapszabályt majd módosítani kell!






Egyetértés volt abban, hogy ha a területi kamara küldöttgyűlést választja, akkor
javasolható a tagok 10 %-a, mind küldött létszám, továbbá, hogy a küldöttgyűlésen a
küldöttek 2/3 –a részt vételéhez legyen kötve az első összehívás határozatképessége, a
második összehívás esetében pedig 50 %.
A választást megelőzően, jelölő, vagy választási bizottság legyen az előkészítést végző
bizottság neve, ez is felmerült. A kérdésnek nincs jelentősége, a tevékenységük
tartalma a fontos.
A kamara 1.0 millió Ft. összeget kölcsönzött a tagjaink kötelező oktatásában fontos
szerepet betöltő Geoinfo Alba Nonprofit Kft. részére, amit alapvetően a szabadságok
és az elnyert pályázatuk kifizetésének csúszása miatt előállt pü. helyzet megoldása
indokolt. A visszafizetésre a szerződés szerinti kamattal, még szeptemberben sor
kerül.
Az elnökség és a Felügyelő bizottság elnöke is jóváhagyólag tudomásul vette a
műveletet.

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

név

kérelem

javaslat

Cséza Tamás

tagfelvétel

tagfelvétel

Riszter József

tagfelvétel

tagfelvétel

Pletser Lajos

tagfelvétel

tagfelvétel

Rombauer Gábor

tagfelvétel

tagfelvétel

12/2011. (IX. 5) számú Elnökségi Határozat
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 5 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

07-1127

Rombauer Gábor

T-T

Hiánypótlás

07-1121

Bánszki Péter

T-T

Hiánypótlás

07-1123

Cserepes Tibor

G-T, GP-T

Hiánypótlás

07-0946

Gazdagh Péter

V-T, EN

Szakmai gyakorlat megfelelő,
megadható

07-1120

Gránási János

V-T, HI

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.
vizsga

07-1118

Marton Norbert

GD

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.
vizsga

07-1122

Kozák István

G-T

Szakmai gyakorlat, végzettség nem
megfelelő

07-0453

Horváth László

Mb1,2,5,7,9,17,19120 Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0737

Nyalka László

SZÉS-3

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0737

Nyalka László

SZÉS-4, 6

Tagozathoz küldeni

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

