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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. december 10.
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. A szakcsoportvezetők közül megjelent 4 fő.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

Az MMK rendkivüli küldöttgyűlése december 8-án lezajlott.
A kamaránktól hat küldöttel vettünk részt az ülésen. A kezdéskor 157 fő (55%), később 176
főre bővült a létszám. Az elnökasszony nyitotta meg a küldöttgyűlést, összefoglalva a március
óta történteket. Aztán az Alapszabály és a Költségvetés módosítása, mint napirendi témák
következtek.
Alapszabály módosítás
A nem kamarai tagok (nyilvántartottak) kötődése a kamarához a nyilvántartási díj
bevezetésével erősödni fog.
A Választmány az 5.000 Ft. díjat javasolta, a küldöttgyűlés a 9.000 Ft. díjat szavazta meg.
A költségvetéshez 50 %-os befizetési hajlandósággal számoltak, ami talán reális.
Nem tisztázott, hogy mi lesz a nem fizetőkkel? Kivesszük, kivehetjük-e a nyilvántartásból?
Országosan egységesen kell kezelni a kérdést!
A vállakozások regisztrációját, az hogy kire vonatkozik, a Kamarai tv.( törvény) tartalmazza.
(A GM nem fogadta el, hogy az KIK – nál ne kelljen ezeknek regisztrálnia.) Az első évben a
regisztrációs díjat a kamara átvállalja, vagyis nem veti ki.
A Kollégiumok témakörben a Mérnöki Vállakozások Kollégiuma a vállalkozásokból áll, a
kamarai tagok képviselik a vállalkozásokat.
A szakmai kollégiumokat két, vagy több tagozat hozhat létre meghátározott feladatra
ideiglenesen. A vezetését a tagozatok vezetői látják el.
A kettős kamarai tagság kényszere a törvény erejénél fogva megszünt, 2013 júniusig kell
megállapodni a MÉK –val a tagdíj kérdésében.
A küldöttek státusza egy választási ciklusra vonatkozik, a küldöttek az üléseken nem
helyettesíthetők. A póttag csak akkor lép be, ha a küldött visszalép.
Az országos tisztségviselőket csak taggyűlésen lehet megválasztani, elektronikus szavazással
nem.
A tagozatoknak a törvényben nevesített kérdésekben egyetértési joga volt, most
véleményezési joga van, ami nem vonható el.
A területi kamarák befizetéseit az MMK éves költségvetésében meghatározottak szerint,
negyedévenként kell megfizetni.
MMK 2013. évi költségvetés módosítása
A költségvetés módosítása elfogadásra került. A tagdíjbefizetéseket a 2012-höz mérten -17
%-kal, az igazgatás szolgáltatási díjakat -5%-kal csökkentett értékkel tervezték. A
vizsgadíjakat kicsit megemelték. A tagozatok feladatokra ütemezett keretét 7 millió Ft-al
megemelték. Az MMK alkalmazottak betervezett létszám fejlesztése elfogadásra került.
A központi küldöttgyűlés, a választások érdekében nekünk április közepéig meg kell tartani a
küdöttgyűlésünket.
Az elnökség a 15/2012 (XII.10.) sz. határozatával a javasolt időpontok közül a
küldöttgyűlés időpontjaként a 2012. április 5-ét (péntek), választotta.

-

FMMK választások
A küldöttválasztásra egy számítógépes program készül. Az adategyeztetés megkezdődött,
ennek keretében akinél több tagozat van bejelölve, az elsődleges tagozat véglegesítésre kerül.
A választás menete úgy lesz ütemezve, hogy a küldöttgyűlésig mindent időben elő lehessen
készíteni. Polányi P. kérdésére az Elnök elmondta, a küldöttválasztás E-szavazása oly módon

-

-

-

lesz szervezve, hogy a szavazás leadója nem lesz azonosítható, tehát a „titkosság” biztosítva
lesz.
A továbbképzések körében a GEOINFO ALBA Nonprofit Kft. keretében jól működik.
Kérjük a szakcsoportok javaslatait, a közérdeklődés esetén a programjainkba az előadásokat,
képzéseket felvesszük.
Két előadónapot tervezünk, a Földmérési és az Ingatlannyilvántartási tv. módosításáról,
valamint az Építési tv. módosításával kapcsolatos kérdésekről.
A Mérnökbál időpontja 2013. március 2. szombat, helyszín a Magyar Király. A belépő
10.000 Ft/fő, ebben az ital fogyasztáson kívül minden szolgáltatás – borkóstoló is - benne
van. A kamara 100.000 Ft támogatást tervez, ami a vendégek költségeit fedezi.
FMMK Alapszabály módosítására a tervezet összeállítás alatt van. A BM elvárásokon és a
jogszabályi változásokon túli módosítási elképzelések:
 MÜE, FMV szakosztályok létrehozása. A nyilvántartási díj bevezetésével úgy
gondoljuk egy érdekcsoport létrehozása indokolt lehet. A delegált képviselőik
a küldöttgyűlésen részt vennének, tanácskozási joggal.
 a küldöttgyűlésünk 2/3 feletti megjelenéssel határozatképes, a második
összehívásra 50% felett. A javasoltak szerint az első összehívásra lenne 50%,
a másodikra 1/3 felett.
A tervezet összeállítása után az elnökség, a szakcsoport vezetők megkapják észrevételezés
céljából. Az elnökség a szakosztályok létrehozásával egyetértett, de az elnevezésen még nincs
egyetértés.
Megalakúlt az Országos Tűzvédelmi Bizottság, amelynek a megyei bizottságait is létre
hozzák. Az alakúló ülésen Téglás Zoltán és az Elnök vesznek részt. Az ezt követő üléseken
majd a témáktól függő lesz a képviselet.

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

Kérelem

Javaslat

Veresné Szeleczky A.

tagfelvétel

tagfelvétel

Halasiné Tóth A.

tagfelvétel

tagfelvétel

Fekete Attila

tagfelvétel

tagfelvétel

16/2012. (XII. 10.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők 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 szám Név
07-1170

Halasiné Tóth Aranka

Kért
jogosultság

Vélemény

GP

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-0943

Tóth József

GP

Hiánypótlás

07-0760

Kiss Tamás

ET-T

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1062

Bárányosné Ábrahám R.

TUJ,TUO

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0890

Forgács Zsolt

V, HI

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1166

Jakab János

SZKV-vf

Referencia nem megfelelő, elutasítás

Fodorné Rózsa Csilla

SZKV-hu,vf,le

Referencia nem megfelelő, hiánypótlás

Hajnal János

KA

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0584

k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

