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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. május 6.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti az újjáalakult elnökséget és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az Elnökség 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül
megjelent 2 fő.
1. Az Elnök tájékoztatást adott és előterjesztést tett az alábbiak szerint:
A választmányi ülésen elhangzottakról ( 2013.05. 03.) a tájékoztatást mellékeljük.
A Dunaújvárosi Város Polgármesterével és Főiskola rektorával készítettünk elő egy
együttműködési megállapodást előkészítő megbeszélést 8-ára. Egyenlőre a főiskola részéről nem
kaptunk visszajelzést. A megbeszélésre elnök titkár alelnök és Téglási Z. elnökségi tag veszünk részt.
A Műszaki Értelmiségi napot (2013. 05.17.) továbbképzésre akkreditáltattuk, 2,5 továbképzési pontra
értékelték. Az építési hatóságoknak ingyenes részvételi lehetőséget ajánlottunk fel.
Tervezzük, hogy a rendezvényen írrnánk alá a megye főiskoláival az együttműködési
megállapodásokat.
a tagdíjak és a nyilvántartási díjak befizetésével kapcsolatban továbbra is törekszünk arra, hogy a
befizetési határidőhöz igazodóan még abban az évben legyen lehetőség a kapcsolódó jogosultság
használatának felfüggesztésére. A BM részéről a nyilvánartási díjakra felmerült az adókénti behajtás,
mint lehetőség előírása, ez nem lenne szrerencsés. Inkább a jogosultság használatának felfüggesztésére
kellene jogi megoldást megteremteni. Az elnökség ezzel egyetértett, a jövőben is ezt az elvet fogjuk
képviselni.
A tagok közül ápr. 3-ig 516-an fizettek, 167 fő nem. A nyilvántartottak közül 435-en nem fizettek még.
a Közlekedési Szakcsoport a szakmai útjához támogatást kértek. Az elnök 50 eFt. támogatást javasolt,
az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.
2. Polányi Péter tájékoztatást adott a Területi Tervtanácsban a Közledés fejlesztési koncepció
véleményezési munkáról. Fejér Megye Pannónia szíve! nagyon frappáns jelmondattal indul a koncepció.
Az anyag 8 célt fogalmazott meg (pl. komlex integrált fejlesztés, oktatás, természetes erőforrások, emberekbe
történő befektetés ,..), az ország közlekedési rendjébe a horizontális kapcsolatok kiemelésével jól beépítette a
megyét. A koncepció nagyon jó szerkezeti felépítetésű, csupán egy „idegen test”, egy nem oda való konkrét
javaslat van az anyagban. Összességében jók, hasznosak a koncepció üzenetei.
-

2. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név

Kérelem

Javaslat

Dr. Tóth Zoltán

tagfelvétel

tagfelvétel

Retek Zoltánj

tagfelvétel

tagfelvétel

Makk Attila

tagfelvétel

tagfelvétel

18/2013. (05.06.) 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

07-1188

Retek Zoltán

V, ÉT-EN

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0874

Fekete Krisztián

GT-T

Tagozati vélemény szükséges

07-0874

Fekete Krisztián

KÉ-T

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog vizsga

07-1173

Rohonczi Gyula

G-T

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga

07-1139

Sörös Miklós

SZKV-le,vf, zr

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

07-1139

Sörös Miklós

SZKV-hu

Szakmai gyakorlat megfelelő

Vélemény

k.m.f.
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