
  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. április 15. 

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: 

- Az újjáalakult elnökség  megkapta a kamara működésével kapcsolatos joganyagokat az Alapszabályt, 

a kamarai törvényt és a legfontosabb jogszabályokat. 

Az Elnök bejelentette, hogy megjelent a 109/2013 sz. kormányrendelet az építőipari lánctartozás 

megakadályozását segítő intézkedésekről, ami többek között feloldja az Étv. azon passzusát, ami 

szerint a felelős műszaki vezetők alkalmazottként végezhetnek csak munkát. Ez a hivatkozott pont 

július 1-től lesz hatályos.  

Az Elnök kéri az elnökséget, hogy a már bevett gyakorlat szerint– és ezzel nem kíván visszaélni -, az 

elektronikus  szavazásra, vagy az így feltett kérdésekre az elnökségi tagok a megadott időben jelezzenek 

vissza.  

Az elnökségi értekezletek általában a hónap első hétfőjén du. 16 órakor kezdődnek, melyről 

elektronikus levélben küldünk emlékeztetőt. (Természetesen az eltérő időpontokat külön jelezzük.) 

- A Küldöttgyűlésünk rendben lezajlott, az MMK választásokhoz a jelölési javaslatokat megküldtük. 

- Az elnökségi munkamegosztásra az alábbi előterjesztést tette: 

Tóth Tibor alelnököt a Dunaújváros-i önkormányzattal és a főiskolával való kapcsolattartásra 

kérnénk fel. Az önkormányzattal kérünk szervezni egy indító megbeszélést, mert velük 

jelenleg nincs megfelelő kapcsolatunk. 

Az elnökség ezzel egyetértett. 

Az elnökhelyettesi poszt betöltése szükséges (elnök helyettesítése, aláírások), Szabó Lajos 

elnökségi tagot javasolja a vele történt előzetes egyeztetés szerint és kéri az elnökség 

egyetértését. 

Az elnökség a 13/2013 (04.15.) sz. határozatával Szabó Lajos elnökhelyettesi kinevezésével 

egyetért, azt egyhangúan támogatja. 

A Geoinfo Alba Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjének  Grosz Krisztína  

elnökségi tagot javasolja. A képviseletre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket egy az 

elnökség által jóváhagyott Megbízólevél tartalmazza majd, amit hamarosan tárgyalni fog az 

elnökség. 

Az elnökség a 14/2013 (04.15.) sz. határozatával Grosz Krisztína tulajdonosi képviselői 

kinevezésével egyetért, azt egyhangúan elfogadja. 

A Hatósági ellenőrzéseket elő kell készíteni, ennek érdekében javasolja a titkárt megbízni a 

koordinációs feladatokkal, amelynek keretében vegye fel az érintett hatóságokkal (építési, 

közlekedési, földhivatali, vízügyi-környezetvédelmi)  a kapcsolatot és készítse elő az 

ellenőrzések kereteit.  

Az elnökség a javaslattal egyetértett azzal a kiegészítéssel, hogy az előkészítő munkába 

Szigetiné László Erika is részt vesz, továbbá az érintett szakcsoportok is kerüljenek bevonásra. 

A Székesfehérvári MJV Önkormányzatának Gazdasági Bizottságába kamarai 

képviselőként Török Tibor helyett – az új elnökség tagjai közül - Grosz Krisztina delegálását 

javasolja. 

Az elnökség a 15/2013 (04.15.) sz. határozatával Grosz Krisztina megbízásával egyetért, 

azt egyhangúan támogatja. 

A szakcsoportok és a létrehozandó szakosztályok működésének segítésére Téglás Zoltánt 

javasolja. Természetesen a szakosztályok létrehozásában az Elnök és a titkárság is szükség 

szerint közreműködik. Az elnökség a felkéréssel egyetértett. 

A Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba kamarai képviselőként Kolossváry 

Gábornét javsolta, az elnökség a megbízással egyetértett. 

 

- Az SZMSZ aktualizáló tervezett módosítását az elnökség elektronikus levélben megkapta. Az arra  

beérkezett javaslatok átvezetésre kerültek.  



Az elnökség a 16/2013 (04.15.) sz. határozatával az SZMSZ módosítását  egyhangúan elfogadta. 

 

- A Megyei Kormányhivatal részére a Területi Tervtanácsba delegált kamarai képviselők listáját 

leadtuk, az összekötő az Elnök lesz, aki a programhoz igazodóan értesíti azokat akiket érint a napirend. 

 

2. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

Név Kérelem Javaslat 

Egyed Zsolt Lajos tagfelvétel tagfelvétel 

Martinkovics Mihály tagfelvétel tagfelvétel 

17/2013. (04.15.) 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 

07-1173 Rohonczi Gyula G-T Szakcsoporti egyeztetés szükséges 

07-1179 Fekete György GD-T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.vizsga 

07-0026 Kállai György GT-T Tagozati vélemény szükséges 

07-1183 Major Balázs SZKV-hu,le Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1183 Major Balázs SZKV-vf, zr Referencia kiegészítés szükséges 

07-1004 Kálmán László Mb-1,9,11,15 Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0469 Greskó Gábor Mb-

2,9,15,19,20,21,2

4 

Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0466 Nádvári József Mb-6,7,25 Szakmai gyakorlat megfelelő 
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