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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. június 4.
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. A szakcsoportvezetők közül megjelent 3 fő.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
Az országos kamarai küldöttgyűlés lezajlott. A Polányi P. helyett Grosz Krisztína jelezte a
küldöttgyűlésnek, hogy ha a befizetések ( tagíjak,..) rosszul alakulnának és veszteséges évet
zárnánk, akkor nem fogjuk tudni befizetni az MMK –hoz a tervezett összegeket.
Érzékeny felvetés volt, mert az elnök asszony rákérdezett, az elnök megerősítette a kamaránk
álláspontját.
- Az Építőipari Nívódíjak átadásra kerültek. Az építészek (Németh L., Mahler Gy.) az
előzetes megbeszélésünk és döntés ellenére a díjazott épületek, létesítmények tervezőinek
oklevelet adtak át. Az ügyben „éles” elektronikus levélváltások voltak (Tóth T.- Mahler Gy.),
megoldást kell találni.
A rendezvény főként a KIK szervezőknek köszönhetően nagyon jól sikerült rendezvény volt.
- Geoinfo Alba Nonprofit Kft megvásárlására megszületett az egyezség 920 eFt. lesz a
fizetendő összeg.
- A vízüggyel közösen rendezett „Beszédes József” emlékülés jól sikerült, megfelelő volt a
látogatottság is(50-60 fő).
- A villámvédelmi tanfolyam 11 fővel lezajlott (3 x 8 óra) kihelyezett vizsgáztatást kértünk az
MMK –tól, igéretet kaptunk rá. A tanfolyamot, mint szabadon választott továbbképzést,
egyénileg lehet akkreditáltatni, amit a kollégák kezdeményeztek is.
- Pálfi L. javaslata alapján a „Villamos berendezések építése” tárgyban egy 5 napos
tanfolyamot készítünk elő a környező megyéket is felkérdezve. Eddig 11 fő jelentkezett.
Egyenlőre az előadói díj nagysága (20 eFt/órát kér) a vitatott, egyeztetés zajlik.
2 . Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
-

Rombauer G. ismételten elutasított tartószerkezeti tervezési jogosultsági kérelmét felterjesztettük
másodfokú döntésre.
3. Tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 2 fő adott be tagfelvételi kérelmét.
Név

Kérelem

Javaslat

Pafkó József

tagfelvétel

tagfelvétel

Fürjes Andor Tamás

tagfelvétel

tagfelvétel

8/2012. (VI. 4.) 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

Vélemény

07-1152

Pafkó József

G-T

Hiánypótlás

07-1106

Kovács Csaba

TV,VZ,

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1106

Kovács Csaba

KB

Végzettsége és szakmai gyakorlata nem
megfelelő

07-1130

Rózsa Attila

SZKV-vf

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0038

Lengyel Attila

SZÉS-6

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1148

Zalányi Edit

SZÉS-1, 2,

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
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titkár
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