
EMLÉKEZTETŐ

Készült  a  Győr-Moson-Sopron Megyei  Mérnöki  Kamara  2013.  július  15.  napján,  14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: Győr, Csaba u. 16., II.em./215.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

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

Az     elnökségi ülés napirendje:

1. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
• Érdekérvényesítés
• MMK – Működés

Bartal György elnök

2. Tiszteletdíj megállapítása 
Bartal György elnök

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár

4. Egyebek 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:

MMK-működés

a) A Magyar  Mérnöki Kamarában kezd munkába állni  az alelnöki  tanács.  Az alelnök

megpróbálja  újraosztani  a  feladatokat.  Szeretnék  újraéleszteni  az  Érdekérvényesítő

Bizottságot is, amit dr. Korda János kezdett el. Felállna egy 5 fős bizottság, amely az

érdekérvényesítést  koordinálná.  Az  alelnök  úr  felkért,  hogy  vegyek  részt  ennek  a

bizottságnak a munkájában.

b) A Magyar Mérnöki Kamarába történő többletbefizetések egy részét a külkapcsolatok

szélesítésére, a nemzetközi tapasztalatok gyűjtésére, hasznosítására fogják fordítani. E

célból felvettek a Magyar Mérnöki Kamarába egy nemzetközi referenst, 6 órában.

Érdekérvényesítés:

Csejtei György elnökségi tag az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:

Dr. Korda János idejében az Érdekérvényesítő  Bizottság konkrét ügyekben is  eljárt.  A

jövőre vonatkozóan a cél az, hogy ezeket az ügyeket helyben oldják meg.

A szokásos érdekérvényesítés ebben az évben eléggé le van maradva. Ennek oka az, hogy

még  csak  most  alakultak  ki  a  járási  építésfelügyeleti  hatóságoknál  a  létszámok,  és  a

megállapodások aláírása is igen sok időt vesz igénybe.



2. Napirendi pont: Tiszteletdíj megállapítása

Bartal György elnök  felolvasta a jelenlévőknek az első félévre kiosztható tiszteletdíjak

felosztási javaslatát. A jelenlévők a felosztással egyetértettek, így az Elnökség egyhangú

szavazással jóváhagyta az elnök által javasolt tiszteletdíjakat. A határozat az emlékeztető

mellékletét képezi.

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések

Barcsai  Éva titkár az  alábbiakban  ismertette  a  tagfelvételi  kérelmeket,  ill.  a  Minősítő

Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:

• az elmúlt hónapban senki nem kérte felvételét a kamarába, nem lépett ki senki, és

nem kérte jogosultsága, ill. kamarai tagsága felfüggesztését sem senki.

• 4 fő kérte tervezői jogosultságának meghosszabbítását, 

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

Az  Elnökség  ezt  követően  3  határozatot  hozott,  amelyek  jelen  emlékeztető  1.  sz.

mellékletét képezik.

4. Napirendi pont: Egyebek

Bartal  György  elnök tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  következő  elnökségi  ülés

szeptemberben lesz, augusztusban az elnökség nem tart ülést.

Mindenkinek jó pihenést kívánt.

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

– kmf. –

Bartal György Barcsai Éva

elnök titkár, jegyzőkönyvvezető
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