EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. január 14. 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
• Taggyűlés előkészítése
• Alapszabály módosítása
• Tűzvédelmi Szakcsoport megalakulása
• Széchenyi Egyetem Tudásközpont kiállítás
• Építési törvény változása
Bartal György elnök

2.

Beszámoló a Mérnök Műhely munkájáról
Csejtei György elnökségi tag

3.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

4.

Egyebek

Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Taggyűlés előkészítése:
Az MMK-ban elkezdődött a taggyűlés előkészítése. A tisztújításhoz a Jelölő Bizottság
összesíti a bejövő javaslatokat. A jelöltállítást viszont nem az elnökség végzi, hanem a
tagság, oly módon, hogy minden területi kamara és minden szakmai tagozat állít
jelölteket. Az elnökké jelöléshez minimum 4 jelölés, az alelnökihez minimum 3 jelölés, az
elnökségi tagsághoz legalább 2 jelölés kell.
A mi kamaránk által állítandó jelöltek nevét – akiket az éves taggyűlésünkön a tagság fog
megszavazni – április közepére kell leadni, így a taggyűlést április első felében meg kell
tartanunk.
Nálunk Gyurkovics Zoltán koordinálja a jelöltállítás előkészítését. Vannak posztok, ahová
illene jelölteket állítanunk. Tudható, hogy némely posztra vannak jelentkezők. Barsiné
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Pataky Etelka például vállalná az elnöki posztot, ha jelölik. Az alelnöki posztokra is
vannak jelentkezők.
A taggyűlés időpontját rövidesen ki kell tűzni. A pontos időpont a Városháza
dísztermének foglaltságától is függ, de április 9-10. körüli időre várható.
A taggyűlésig még el kell készíteni az ezévi költségvetés tervezetét, ill. a tavalyi zárását, a
költségvetési beszámolót, valamint az Alapszabály módosítás tervezetét.
Bogár Zsolt hozzászólása:
Javasolom, hogy a taggyűlésen az írásban kiosztott beszámolók mellé a készítőik ne
tegyenek szóbeli kiegészítést.
Alapszabály módosítása:
A kamarai törvény hatályba lépett módosítása nyomán az alapszabályunkat is módosítani
kell egynéhány ponton. Az alapszabály módosítás tervezetét a titkár asszony és az alelnök
úr együttműködve készíti el.
Tűzvédelmi Szakcsoport megalakulása:
A közelmúltban jelentkezett egy fiatalember, aki most kérte a tűzvédelmi tervezői
jogosultságai kiadását, hogy kollégáival szeretne szakcsoportot alapítani. Ennek
érdekében már történt egy megbeszélés, megfelelő létszám esetében nincs akadálya a
szakcsoport megalakulásának.
Széchenyi Egyetem Tudásközpont kiállítás:
Szilasi Tamással beszélgettem az elmúlt napokban, aki a Mobilis vezetője. A Kreatív
tudás Magyarországon című kiállítást szeretném idehozni a Tudásközpontba, és kértem az
együttműködésüket.
Építési törvény változása:
Az építési törvény év eleji változása sokban érinti tagjainkat, ill. nyilvántartottjainkat,
ezért szakmai előadás szervezése van folyamatban, amelyet a Titkár asszony és Csejtei
György szerveznek. Az Iparkamarát sem lehet kihagyni a szervezésből.
2.

Napirendi pont: Beszámoló a Mérnök Műhely munkájáról
Csejtei György elnökségi tag
A Mérnök Műhely szabályzata szerint minden év március közepéig kell összeállítani a
Cselekvési Programot, így ez folyamatban van.
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Az eddigiekben a Mérnök Műhely 1 millió Ft-ot számlázott a Városháza felé két
részletben az együttműködési megállapodás keretében.
Az elmúlt évben 5 felkérés érkezett szakvélemény készítésére, ennek maradéktalanul
eleget tettünk. Egyébként a 2012-es év gyenge év volt a Városházán.
A városi főmérnök státuszát illetően nem igazán történtek előrelépések.
Lesz feladat 2013. évre is; még mindig a közlekedés jelenti a legnagyobb problémát a
városnak.
3.

Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő
Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:
•

2 fő kérte felvételét a kamarába, 1 fő pedig a megszüntetését.

•

8 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,

•

6 fő adta be tervezői, ill. szakértői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét.

•

3 fellebbezés érkezett Kamaránkhoz, a kizárás miatti tagsági viszony
helyreállítása érdekében. Ők a fellebbezéssel egy időben befizették hátralékaikat.

Az Elnökség egyhangú szavazással 6 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
4.

Napirendi pont: Egyebek
•

A 2013. évben tartandó elnökségi ülések időpontjáról kör e-mailben értesítést
küldünk az érintetteknek, de a szokásos módon, havi 1 alkalommal mindig
megtartásra kerül.

•

A kihelyezett elnökségi ülés szervezésével Gyurkovics Zoltán foglalkozik, ő fogja
értesíteni az elnökségi tagokat és a szakcsoportvezetőket a helyszínről és a pontos
időpontról.

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

– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva
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elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető

