EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. 01. 16. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Győr, Csaba u. 16. II.em. 215.
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:

1.

1.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök

2.

Beszámoló az Etikai- fegyelmi Bizottság munkájáról
Szalai Kálmán EFB elnök

3.

Beszámoló a Mérnök Műhely munkájáról
Csejtei György elnökségi tag

4.

Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról
Dr. Neiger Róbert elnökségi tag

5.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

6.

Egyebek

Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
A fővárosi Duna Palotában tartotta január 11-én újévi fogadását az MMK. Barsiné Pataky
Etelka elnök asszony pohárköszöntőjében többek között beszélt arról, hogy a kamara
véleménye egyre több helyen tud érvényesülni. A közúti biztonsági auditori és a
tűzvédelmi tervezői jogosultságok ebben az évben új jogosultságként jelennek meg, és
megalakult a Tűzvédelmi Tagozat, mint az MMK 20. tagozata. Az MMK a tevékenységét
négypilléres cselekvési program mentén kívánja végezni.
Január végétől az MMK újonnan választott főtitkára, dr. Molnár Gábor nem látja el a
főtitkári teendőket, közös megegyezéssel távozik a kamarából.
Az elmúlt időszakban a Vízügyi Igazgatóságokon komoly átrendeződés történt: a
Belügyminisztériumhoz került a szervezet ¾ része, ők Vízügyi Igazgatóságként
működnek tovább, a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt maradt (a KTVF-ekkel
együtt) a korábbi szervezetből a vízgazdálkodási osztály, a nevük Nemzeti Környezetügyi
Intézet területi kirendeltsége-re változott.

2

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara küldött 1 db meghívót a mérnök
báljukra, amely meghívót szívesen átadom az elnökség bármely tagjának, mert én egyéb
elfoglaltságom miatt nem tudok elmenni.
Mint ismert mindenki előtt, a mi mérnökbálunk idén, elegendő számú érdeklődő híján
elmaradt.
2.

Napirendi pont: Beszámoló az Etikai- fegyelmi Bizottság munkájáról
Szalai Kálmán EFB elnök tájékoztatta a megjelenteket a 2011-es év etikai-fegyelmi
ügyeiről. 2011-ben 3 iktatott ügy volt, ebből 1 lezárult, 1 folyamatban van, és 1 esetében a
panasz visszavonásra került. Ezek után az elnök úr részletezte a lezárt ügy menetét, és
megemlítette, hogy ebben az esetben a panaszos még fellebbezhet, az ügy ugyanis azzal
zárult, hogy az eljárást megszüntettük, mert a panaszt nem tartottuk megalapozottnak.
Csejtei György: Azt javasolom a panaszosnak, hogy ne fellebbezzen.
Szalai Kálmán: Év végén érkezett egy másik, etikai-fegyelmi jellegű panasz is, amely
azonban nem kamarai tag ellen érkezett, így a titkár asszony tud erről beszámolni.
Barcsai Éva titkár: Igen, egy esztergomi épületgépészeti felújításon 2 évvel ezelőtt
dolgozó felelős műszaki vezető munkájával kapcsolatban érkezett egy panasz. Az eljárást
ilyen esetben a titkárnak kell lefolytatnia. A nehézsége abban rejlik ennek az ügynek,
hogy egyrészt, a munka nem volt építési engedély köteles, így az építéshatóság nem tud
belépni eljáró hatóságként, másrészt, a nem kamarai taggal szemben eljáró titkár számára
nem áll rendelkezésre eljárási rend, ill. a meglévő jogszabályokban (244/2006-os
Kormány r, 1996. évi 58. tv, MMK EFSZ) található, ezzel kapcsolatos rövidke leírások
egymással nincsenek összhangban. Jelenleg ott tartunk, hogy állásfoglalást kértünk az
országos kamarától az eljárás rendjére vonatkozóan, ill. kiegészítést kértünk a
panaszostól; ezekre várjuk a választ.
Csejtei György: Az a véleményem, hogy ez nem kamarai etikai-fegyelmi ügy, nem
járhatunk el ebben.

3.

Napirendi pont: Beszámoló a Mérnök Műhely munkájáról
Csejtei György elnökségi tag: A Mérnök Műhely működését a Győri Polgármesteri
Hivatallal kötött együttműködési megállapodás szabályozza:
A GYMJV Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a GYMS Megyei Mérnöki
Kamara közötti érvényes Együttműködési Megállapodás alapján 2011. március 22-én
cselekvési terv készült, mely a 2011. évre előirányzott önkormányzati célok várható
kamarai feladatait tartalmazta. A cselekvési tervben jelzett módon a Kamara keretében
működő Mérnök Műhely a beérkezett felkéréseknek minden alkalommal eleget tett. A
kiemelt feladatok felsorolása:
•

Dunakapu tér közlekedési kérdéseiben állásfoglalás

•

83. sz. főút, ARÉNA közlekedési kérdéseiben állásfoglalás

•

KÖZOP pályázatok összeállításában történt részvétel
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Egyéb feladatokban történt közreműködés:
•

részvétel a Dunakapu téri pályázat elbírálásában

•

konzultációs közreműködés a 82. sz. főút új bevezető szakasza engedélyezési
tervének készítése során

•

részvétel az ARÉNA tervpályázat tervezési programja összeállításában

•

a Duna stratégia aktuális kérdéseinek véleményezése

Mindezek mellett a törvényes ügyrendnek megfelelően valamennyi rendezési terv módosítási
eljárásában a szükséges közreműködést a Kamara biztosította.
4.

Napirendi pont: Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról
Dr. Neiger Róbert elnökségi tag: Az elmúlt időszakban 2 dolog került szervezésre:
1.) Az építési engedélyezéssel kapcsolatos szabadon választható továbbképzést 2012.
január 26. 15 órára hirdettük meg. Az akkreditációs kérelmet 2011. nov. 8-án adtam be az
MMK-nak. A továbbképzés helyéül a Kereskedelmi és Iparkamarát jelöltük meg, mert ők
ajánlották, hogy adnak termet, azonban jan. 12-én e-mailban jelezte a Kamara, hogy
mégsem tud termet biztosítani, mert a polgármester úr jan. 26-ra elkérte a termet. Az
előadással kapcsolatban hatalmas az érdeklődés, a Megyei Építész Kamarától 60 fő, a mi
kamaránktól 41 fő, az Iparkamarától 10 fő várható. Az előadók közül Varga Csaba jelezte,
hogy nem tud eljönni, Koreny Gábor fogja helyettesíteni.
2.) Kötelező általános továbbképzés 2012. február 8-ra került meghirdetésre, a
jelentkezési lap csatolásával.
Bartal György: a jövőben az Universitas-Győr Nonprofit Kft. bevonásával kell ezeket az
oktatásokat szervezni, mert a befizetések csak rajtuk keresztül számolhatók el, ill. a terem
biztosításában is rugalmasabbak.
Dr. Neiger Róbert: áthidaló megoldásként azt javasolom, hogy a Jedlik iskolában lévő
nagytermet kérjük el erre az időpontra. Valamennyi bérleti díjat fizetni kell ugyan érte, de
az összeg nem számottevő.

5.

Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár: Mielőtt a tagfelvételekre, ill. engedély kérelmekre rátérnék, szeretném
tájékoztatni a jelenlévőket az eltelt időben folytatott háttérmunkákról.
Kidolgoztuk a közlekedési auditori jogosultság, a tűzvédelmi tervezői jogosultság és a
villámvédelem területén kiemelkedő gyakorlat igazolásának eljárási rendjét, a kérelmek és
a kiadásra kerülő jogosultságok szükséges tartalmát.
A titkár ezek után ismertette:
• 3 fő tagfelvételi kérelmét,
• 7 fő tagsági viszonyának helyreállítása iránti kérelmét,
• a tervezői és szakértői jogosultságok meghosszabbítása iránti kérelmeket, amely 4
főt érint.
• új tervezői és szakértői jogosultságok kiadása iránti kérelmeket, amely 5 főt érint.
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Az elnökség egyhangú szavazással 5 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz.
6.

Napirendi pont: Egyebek
Bartal György elnök: Egy újonnan megjelent jogszabály szerint minden gazdálkodó
szervezet számára kötelező az iparkamarai regisztráció.
Szabó Péter alelnök: Jó lenne, ha az országos kamara tájékoztatná a területi kamarákat a
regisztráció mikéntjéről.
Bartal György elnök: Az elnökségi ülések 2012. évi időpontjairól Visi Renáta
tájékoztatást küld e-mailen minden elnökségi tag számára.
Ezen időpontok előre láthatóan az alábbiak:
Január 16.
Február 13.
Március 19.
Április 16.
Május 14.
Június 18.
Július 16.
Szeptember 17.
Október 15.
November 19.
December 17.

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

- kmf. –

Bartal György
elnök

Barcsai Éva
titkár

