JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. október 3.
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 KTB kibővített ülésén (tagjai a KTB tagjain túl a tagozatok elnökei, ill. képviselői) a
továbbképzési szabályzat összeállításában kedvező előrehaladás tapasztalható. A legutóbbi
ülésen egyetértés mutatkozott abban, hogy:
 több jogosultság esetében egy kötelező továbbképzés ne legyen elég és a szabadon
választható továbbképzésnél pedig törekedni kell a jogosultságokkal arányos
kreditpont gyűjtésre
 az akkreditált továbbképzéseknél a kreditpontos és nem kreditpontos részvétel díja ne
különbözzön, vagyis a kreditpontos részvétel ne legyen drágább.
 az akkreditált továbbképzéseknél az előadások végén íratott teszt általában formális,
ezért a plusz kreditpont megadása érdemtelen.
A témához kapcsolódóan Szigetiné László Erika nemtetszésének adott hangot, hogy az MMK
175 eFt. összegért szervez villámvédelmi továbbképzést, amely az új szabvány és az OTSZ
ismertetéséből áll. Javaslattal állt elő, hogy az FMMK szervezzen önállóan ilyen tanfolyamot.
Az elnökség egyetértett a felvetéssel, a kamara mindenben segítséget ad ehhez, kéri hogy a
szakcsoport vállalja fel a szervezési munkát.
Az ülésen kihirdetésre került, hogy a MMK új főtitkára Dr. Molnár Gábor (jogász
végzettségű) lesz, aki már kamarai dolgozó, de még nem tikári beosztásban.

-

A kamarai irodaépület vásárlásának előszerződése aláírásra került. A szerződés szerinti
vásárlási összeg okt. 10-én letétbe kerül. Az iroda átalakítására novemberben vállalkozói
ajánlattételt hirdetünk meg, azzal, hogy mindenki egy előre meghirdetett napon megtekintheti
a helyszínt.
Célszerű lenne egy vállalkozóval („Fővállalkozóval”) megállapodni a munkára.
A telefon és az internet szolgáltató (T-Com, UPC,.) és a biztosító ( célszerű, ha az egész
irodaépületben azonos) kérdései még tisztázandók.

-

Az FMMK jubileumi rendezvényének szervezése tovább folytatódott. A tagoknak
kiküldésre került a körlevél a programmal és a rendezvényen (November 11-én 14 órakor)
való részvétel iránti regisztrációról. A rendezvénnyel kapcsolatos tennivalók felsorolása az
ülésen körözésre került.
Az Elnök kérte a segítséget az Elnök asszony és Hajtó Ö. esetlegesen a vasútállomásról a
rendezvényre történő oda és visszaszállítására. Polányi P. a segítségét felajánlotta.
A sajtó értesítése megtörtént, a megjelenésükkel Dr. Cser-Palkovics A. és Vargha T.
részvétele miatt valószínűleg nem lesz probléma.
A „Mérnökök Fejérben” című könyv kiosztását a tagjainknak egyrészt a rendezvényen
tervezzük, akik regisztrálnak, azok aláírásuk ellenében ott megkapják. A többi kamarai tagnak
történő könyv átadásról vita bontakozott ki, ebben mindenki hozzászólt. A 600 Ft/db postai
költséget túlzottan soknak találta az elnökség.
Megállapodás született arról, hogy a:
 szakcsoportok felmérik, hogy a nem regisztrált tagok közül kinek tudják vállalni a
könyv „kikézbesítését”, ami a jövő év januártól indulna.
 dunaújvárosi tagjaink részére a könyv átadását Tóth Tibor alelnök úr vállalta.
 többi tag számára már az új irodánkban személyesen biztosítunk lehetőséget a könyv
átvételére.

A könyvet a kamarát támogatók (megye, város, intézmények,..) 15 eFt. összeg fejében, az
egyéb érdeklődők az elnökség döntése alapján 4000 Ft. összegért, kaphatják meg.
A két éves tagsági díj elmaradásban lévő tagok nem kapnak könyvet, az egy éves
elmaradásban lévőket pedig „ösztönözni” kell a tagdíj befizetésére.
-

Az új módosított SZMSZ és a mellékletei az elnökség tagjainak kiküldésre kerültek. Várjuk
a módosító javaslatokat úgy, hogy a következő elnökségi ülésen dönteni lehessen az
elfogadásáról.
A titkár a bejelentést kiegészítette annyiban, hogy az SZMSZ-t az Elnök megjegyzése szerint
az Alapszabályból átemelt, ide nem feltétlen szükséges részekkel csökkentve átdolgozza és az
egy-két napon belül ismét megküldésre kerül.

-

Az MMK-tól (Szőllőssy G.) levél érkezett, melyben bejelenti, hogy új 176/ 2011 (VIII. 31.)
sz. korm. rend. intézkedik a közúti auditor jogosultságról, aminek betűjele KA lesz. A
jogosultsági kérelmet az MMK- hoz kell küldeni tagozati elbírálásra.

-

A Toyota- Strasszer Kft. megkereste a kamarát, felajánlva a közös megállapodás szerinti
támogatását egy éves időtartamra. A támogatást a kamarai tagjaink kapnák, ami szgk.
ingyenes vizsgálatra vonatkozik. Ennek fejében a honlapunkon történő megjelenést kér, ami
teljesíthető. Az elnökség a megállapodás aláírásával egyetértett.
A szolgáltatás igénybe vétele érdekében kiadandó igazolásról, vagy listáról még egyeztetni
fogunk. A megállapodásról hírlevelet fogunk küldeni.

-

Az évzáró rendezvényünket december 9-én tartjuk, mindenki jegyezze elő.

2./ Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
-

-

Az Építés-Felügyelettől két bírság érkezett, Cserháti Zsuzsa és Gerencsér László kapott 8000
Ft., illetve 5000 Ft. értékű építésfelügyeleti bírságot. Mindkét esetben a kiviteli tervnek az
engedélyezési tervtől történő eltérés volt az oka.
A bírságot a kollégák iratanyagához lefűzve egy végzéssel nyilvántartásba vettük,
figyelmeztetve őket az ismétlődés esetén történő következményekre.
Az elnökség az intézkedést - Cserháti Zsuzsa kamarai tisztségét is figyelembe véve elegendőnek ítélve, tudomásul vette.
Az Energia Központ energeitikai auditori szakértői névjegyzékbe történő felvételről
kaptunk MMK állásfoglalást (Szőllőssy G), egyeztettünk Bocsák Isvánnal a tagozati fő
intézővel. Ezek alapján az kaphat felvételt a listára, aki TÉ és SZÉS-6 jogosultságokkal bír.
Az ilyen jogosultaktól egy aktualizált önéletrajzot kérünk, amit összegyűjtve megküldjük az
energetikai tagozathoz, gyors intézkedést remélhetünk.
Az energetikai tanúsítói jogosultakat a lehetőségről körlevélben értesítjük.

2./ Tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 3 fő adott be tagfelvételi kérelmét.

név

kérelem

javaslat

Gregorich Gergely

tagfelvétel

tagfelvétel

Bódy Gábor

tagfelvétel

tagfelvétel

Rózsa Attila

tagfelvétel

tagfelvétel

13/2011. (X. 3.) 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

07-1129

Bódy Gábor

VZ

tagozathoz küldeni

07-0297

Krokovay Attila

SZÉS-6

hiánypótlás

07-0737

Nyalka László

SZÉS-4

szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

