JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. január 07.
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 4 fő.
1. Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

-

-

-

2.

FMMK küldöttválasztásnál megtörtént az adatok egyeztetése, kiküldésre kerültek az
Alapszabály szerinti szakmacsoportok szerinti listák és javaslatokat kértünk a jeleöltekre. A
jelöltektől folyamatban van a nyilatkozatok bekérése, hogy elfogadják, vagy nem a jelöltséget.
Erre január 13-ig várjuk a választ. A mai nap bemutattuk a Jelölő Bizottságnak a szavazás
programját. A programot készítő szakember bemutatta a program szervezését és nyilatkozott
arról, hogy a szavazatot leadó a rendszerben nem azonosítható. A bizottság egyetértett azzal,
hogy a szavazás a bemutatott szg. programmal az Alapszabálynak megfelelően lebonyolítható.
Az Elnök kérte a szakcsoportvezetőket, hogy az Épületgépészeti, a Munkabiztonsági, a
Tartószarkezeti, a Geodéziai, és a Gáz-Olaj szakmaterületeken szorgalamzzák a küldöttjeleöltek nyilatkozatának beküldését, mert ezeken a területeken még alacsony a beérkezett
nyilatkozatok száma.
Minden szavazásra jogosult elektronikusan szavazólapot kap, akinek nincs elektronikus címe
az itt a kamarában szavazhat. Vagyis mindenki csak elektronikusan szavazhat.
Az MMK tisztújításhoz már gondolkodni kell a javaslatokon. A tisztségtől függően a
jelöléshez a társ területi kamarák és a tagozatok támogatása szükséges. A jelölést a
küldözzgyűlésnek kell megszavaznia.
Polányi P. elnökségi, alelnöki jelölésére érkezett javaslat a Nyirségből. Vele egyeztetve – a
jelölést vállalja – az Elnök már megkereste a szomszédos megyei kamarákat. Az elnökség a
jelöléssel egyetértett.
Kaleta Jánosné jelezte, hogy az MMK –ban már nem vállal tisztséget.
Az Építési tv. módosításai, és az ÉTDR miatti változásokról szóló továbbképzési nap
programját kedden fogjuk egyeztetni Kozári Mihály (megyei Kormányhivatal) és Dancs
Norbert (járási Kormányhivatal) kollégákkal. A továbbképzés február első felére van
ütemezve. A továbbképzést a kamara kft.-je szervezi, 2000 Ft. díja lesz a részvételnek.
A továbbképzési ötleteket továbbra is várjuk. Saját szervezésben, önköltséges alapon akkor
versenyképes a képzés, ha a díja 2000-4000 Ft/fő körüli.
Jelenleg csak akkor nem kell fizetni a képzés regisztrációjáért, ha ingyenes a képzés. Ebben
most vita zajlik az MMK-ban, hogy az „önköltséges” és a kamarák által szervezett képzésre ne
kelljen regisztrációs díjat fizetni.
Májusban megszervezzük az műszaki értelmiségi napot. A geodéziai szakterületen nagyon sok
jogszabályi változás van, ezekről is lesz képzés, de a hulladékgazdálkodási tv. és a kapcsolódó
korm. rendeletek változásai is képzési témául szolgálhatnak.
A Mérnökbál elnevezés helyett a jövőben a Kamarai bál elnevezést használjuk, ezzel is a
részvételi kört szeretnénk szélesíteni. Várjuk a jelentkezéseket és a sponzorokat a
tombolákhoz.
A küldöttgyülésünk előkészítéséhez már most gondolkodni kell a kitüntetési javaslatokon!
Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott az Alapszabályunk tervezett
módosításáról:
A tervezett módosítási javaslatokat szövegszerűen elkészítettük, amit az elnökség és a
szakcsoport vezetők a napokban megkapnak véleményezésre. Külön választva láthatók a
változtatások okai, így a BM elvárás, elnökségi javaslat, jogszabályi változások. Az elnökségi
javaslatok kategóriát kérjük alaposan megvizsgálni. Nagyon fontos a küldöttgyűlés
határozatképességének megváltoztatására írányuló javaslat, ebben feltétlen alapos indoklással
kell a küldöttgyűlés elé állni, ha módosítani akarunk. A nyilvántartottak (MÜE, MV,..)

szakosztályaira egyenlőre nincs új név –javaslat, kérjük ennek ismételt megfontolását is a létre
hozásukra vonatkozó szövegjavaslat mellett.
3. Tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 1 fő adott be tagfelvételi kérelmét.
Név
Kenyeres Péter.

Kérelem
tagfelvétel

Javaslat
tagfelvétel

1/2013. (I. 7.) 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

07-1155

Kiss Ádám

T-T

Személyes meghallgatás javasolt

07-1168

Bánóczki Klára

Mb-7, 23

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0469

Greskó Gábor

SZKV-zr

Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
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