EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. február 17. 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.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
 Taggyűlés előkészítése
 Minősítés rendszere
 1731-es Kormányhatározat
 ME vizsgáztatás
Bartal György elnök

2.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

3.

Egyebek

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Taggyűlés előkészítése:
A Taggyűlés időpontját május 6-ra, 13 órára tűztük ki, a szokásos helyszínen kerül
megtartásra, a Városháza Dísztermében. Elnökségi ülés előtte 12 óra 30 perctől lesz.
A Jelölő Bizottság folyamatosan dolgozik, gyűjti a neveket, de elég nehezen érkeznek a
jelölések.
Készül a jövő évi költségvetés tervezete, ill. a tavalyi zárása, a költségvetési beszámoló,
valamint az alapszabály módosítás tervezete, amennyiben szükséges – ennek az
előkészítése a titkár asszony feladata – , ill. a szakcsoporti és bizottsági beszámolók.
Bogár Zsolt hozzászólása: Javaslom, hogy a Taggyűlés utánra kérjük fel Révi Zsoltot,
hogy beszéljen az ITS-ről, a hosszútávú településfejlesztésről.
Bartal György: Csejtei György beszéljen erről Révi Zsolttal.
Csejtei György hozzászólása: A helyszíni ellenőrzésekre egy kicsit több pénzt kellene
betervezni.
Bartal György: Számszerű javaslatot kérek ehhez.
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Minősítés rendszere:
A jogosultságok meghosszabbítását a titkárság végzi (ellenőrzi a továbbképzési
kötelezettség teljesítését, ill. azt, hogy a meghosszabbítást nem zárja-e ki egyéb
körülmény: etikai vétség, elkésett kérelem, stb.).
Új jogosultság megállapítása előtt a titkár kikéri az Elnökség véleményét a
tervezői/szakértői gyakorlat szakirányúságára vonatkozóan. Ezt a tevékenységet az
Elnökség továbbra is a felállított minősítő/szakértői bizottság révén gyakorolja. A szakmai
gyakorlat szakirányúságának az eldöntése elektronikus úton fog történni, a titkárság által
előkészített anyag alapján, amelyet az elnökségi tagok is megkapnak, szükség szerint heti,
vagy 2 heti rendszerességgel. Bonyolultabb ügyekben a szakértői testület össze is ülhet,
ilyenkor az ügyintézési határidő meghosszabbításra kerül. Az elnökségi üléseken a titkár
ismerteti az elmúlt hónapban meghozott döntéseket, ill. azon eldöntendőket, amelyekben a
szakértői testület nem hozott egyértelmű döntést.
2. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő
Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:


1 fő kérte felvételét a kamarába,



2 fő kérte tagsági viszonya megszüntetését,



5 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,



3 fő új tervezői, ill. szakértői jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be,



1 fellebbezés érkezett Kamaránkhoz, a kizárás miatti tagsági viszony
helyreállítása érdekében. Ő a fellebbezéssel egyidőben befizette hátralékát.



1 fő kérte igazolás kiadását bejelentés köteles szakértői tevékenység végzéséről.

Az Elnökség 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett 7 határozatot hozott, amelyek jelen
emlékeztető 1. sz. mellékletét képezik.

3. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György: Néhány témáról szólnék még röviden:


Az elmúlt évben jelent meg az 1731-es Kormány Határozat, amelynek az a
lényege, hogy állami kiemelt beruházások tervezését állami kézben lévő tervező
irodák végezhetik majd. Mivel a két kamara (mérnök és építész) nem értett ezzel
egyet, Lázár Jánossal folytattak megbeszélést – amelyről egy rövid cikk is
megjelent a honlapon. Február végén lesz ennek a folytatása, a bizottságokban.
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Az országos kamara kéri, hogy delegáljunk 1 embert a Műszaki Ellenőrök
vizsgáztatásához, vizsgabiztosnak. Erre kérek javaslatokat.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Olyan embert delegáljunk, akinek van gyakorlata
ebben.

Csejtei György hozzászólása: Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a Győri Terv
emlékére emléktáblát avatnak március 16-án 11 órakor.
Érdeklődöm, hogy a leköszönő elnökségnek lesz-e valamilyen rendezvénye (búcsú
vacsora, kirándulás)?
Bartal György: Ezen még gondolkodunk, várom az ötleteket.
A titkársággal kapcsolatban van egy bejelenteni valóm: Horváth Henrietta más
munkahelyre távozik, de a hírlevél szerkesztését továbbviszi.
Van még egy feladatunk a mai ülésen: két embert jelölhetünk az Örökös tagságra azok
közül, akik koruknál fogva jelölhetővé váltak. Felolvasom a jogosultak névsorát.
Ezt követően az elnökség 6-6 szavazattal Bognár Pált és Nemes Józsefet jelölte Örökös
tagságra.

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

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető

