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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011.január 10. 

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: 

- Székesfehérvár MJV Polgármesterétől érkezett – egyelőre szóbeli – felkérésre az 

Önkormányzat Gazdasági Bizottságába delegálhatunk egy kollégát, melyre Török Tibor 

elnökségi tagot javasolta. 

Az Önkormányzat egy konzultatív szervezeteként létrehozza a város „Szenátusát”, annak két 

egyenrangú vezetője lesz, Ocskai Gábor és Karsai Béla A szervezetbe a kamara egy 

képviselőjét meghívták, javaslata szerint Ő az Elnök kell, hogy képviselje a kamarát. 

Az elnökség mindkét javaslattal egyhangúan egyetértett. 

- A Fejér Megyei Önkormányzat által összehívott kárelhárítási rendezvényen – mintegy 50-

60 polgármesteri hivatal képviseltette magát – részt vettünk. 

A rendezvényen Vargha Tamás elnök bevezetője után a Megyei Védelmi Iroda vezetője 

(Szentes László) és Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvári Szakaszmérnökségének vezetője 

adott összegző tájékoztatást a 2010. évről. A hozzászólások között a kamaránk részéről az 

Elnök hozzászólásában jelezte, hogy kezdeményeztünk a Megyei Védelmi Bizottsággal egy 

megállapodást, melynek keretében az azt vállaló kamarai jogosultjaink a kárelhárításban és a 

károk bekövetkezésének megelőzésében részt vennének. 

Az Elnök kérte az elnökség és a meghívottak véleményét, hogy a kamarai mérnöknap díjához 

viszonyítva milyen díjazást lenne célszerű ehhez a segítségnyújtáshoz ajánlani? 

A megbeszélés során a kamarai ménöknap 50%- ban egyetértés volt.  

Ennek értelmében, a körkérdés így lesz feltéve, hogy azon jogosultak jelentkezését várjuk, 

akik az előbbi 50%-os díjazásért vállalják a munkát. A segítségnyújtást vállalók listája, 

elérhetősége felkerül a kamaránk honlapjára. 

- A kamarai titkárság irodai elhelyezés megoldásával kapcsolatban öt ingatlanirodát keresett 

meg az Elnök, ajánlatok érkeztek, több alkalmas lehetőség is van köztük. Dr. Cser-Palkovics 

A. polgármester úr a Lövölde u. önkormányzati épületben az épület sorsától függően 

potenciális lehetőséget lát az irodai elhelyezésünkre. Tehát egyelőre várakozó állásponton 

vagyunk, a Polgármester úrral való közeli találkozót mindenképpen célszerű megvárni. 

- Január 7-én volt az MMK évnyitója, ahol a Választmányon kívül a minisztériumok 

képviselői (kb. 50 fő) is részt, a köszöntőt Barsiné Pataki E. elnök tartotta. 



- A www.fmmk.hu lapunk működik, a szakcsoportok is lehetőséget kapnak a megjelenésre, 

hírek elhelyezésére. A felrakni kívánt anyagokat Kamarásné K. részére kell megküldeni. Az 

Elnök kérte, hogy aki még nem küldte meg az Ügyrendjét az, pótolja, azt is feltesszük a lapra. 

- A kamarai bál február 19., várjuk a jelentkezéseket. Az Elnök kérte az elnökséget segítse a 

tombola felajánlások megszerzését 

 

2./ tagsági, jogosultsági ügyek 

Az utolsó elnökségi ülés óta 5 fő adott be tagfelvételi kérelmét. 

név kérelem javaslat 

Kelemen László tagfelvétel tagfelvétel 

Balogh Róbert tagfelvétel tagfelvétel 

Ruff István tagfelvétel tagfelvétel 

Vámos Mária tagfelvétel tagfelvétel 

Dr. Rózsa Szabolcs Tagfelvétel tagfelvétel 

1/2011. (I. 10.) 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 

szám 

név kért jogosultság  

Elnökség véleménye 

 

07-0924 Pataki Sándor GD Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1009 Kovács Gábor GD Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga 

07-1099 Balog Róbert T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga 

07-0505 Somogyi Tamás T  Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1101 Vámos Mária GO Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga 

http://www.fmmk.hu/


07-1083 Bodri Tamás GT Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga 

07-0075 Zámbó József ÉT-Sz Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0955 Gergely Edit SZKVhu,le,vf Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0955 Gergely Edit SZKVzr Szakmai gyakorlat nem 

megfelelő,hiánypótlás 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 


