EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. március 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
 Küldöttgyűlések
 Továbbképzés
 1731-es Kormányhatározat
 Vízügyi Tudományos Tanács
 Felkészülés a Taggyűlésre
Bartal György elnök

2.

Szakcsoporti elnökök tájékoztatói

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:
Küldöttgyűlések:
Idén tavasszal két küldöttgyűlés is lesz, az egyik március 28-án, a másik májusban. Erre
azok mennek, akiket a májusi Taggyűlésen megválasztanak majd. A küldötti státuszt nem
lehet átruházni. A küldöttgyűlések előtt mindig van választmányi ülés is, a múlt héten
pénteken is volt ilyen, amelyen több napirendi pont volt, az egyik a továbbképzés
megváltozott rendszere.
Továbbképzés:
A továbbképzéssel kapcsolatban volt olyan vélemény is, hogy állítsák vissza a kreditpont
rendszert. Végül is az a döntés született, hogy kötelező (jogi általános és szakmai)
továbbképzést 5 évente, szakmai (korábban szabadon választott) továbbképzést évente 1szer kell teljesíteni. A kötelező jogi továbbképzés 8 kontaktórából, a kötelező szakmai
továbbképzés pedig 6 kontaktórából áll, ill. mindkettőnél lehetséges távoktatás igénybe
vétele.

A szakmai továbbképzés szervezése a területi kamarák, a továbbképzés törzsanyagának
kidolgozása a Tagozatok feladata. A kamarák vállalkozás formájában is megoldhatják az
oktatás szervezését, és a szakmai szerveket is be lehet vonni. A költség nem Áfa mentes.
A megyei kamaráknak a továbbképzési törzsanyag kidolgozásáért 500,- Ft/fő/képzés
összeget kell fizetniük az Országos Kamarának.
A továbbképzési szabályzatot most alkotják, amely a küldöttgyűlés elé fog kerülni.
1731-es Kormányhatározat
A határozat következménye az volt, hogy az elnök asszony elment Lázár Jánoshoz, és
bemutatta neki, miért lesz várhatóan eredménytelen a Központi Tervező Intézet munkája.
Ellehetetleníti az egyéni vállalkozókat, gyengíti a tervezői státuszt, csökkenti a
tervelőkészítés fontosságát, és a tervellenőrzés sem működik. Ismertették a tervezési
folyamatot is (engedélyezési terv, jóváhagyási terv, tenderterv, kiviteli terv) az
államtitkárral.
Most felállítanak az államtitkárságon egy munkacsoportot, amelybe bevonják az MMK-t
is.
Csejtei György hozzászólása: Kormányrendelet írja elő, hogy a Megyei Jogú Városok
készítsék el a 20 éves településfejlesztési koncepciót.
Ennek a tervnek az elkészítésére vonatkozó közbeszerzés 8 hónapig tartott, a
közmeghallgatás 5 hónapig, a legfontosabb részre, a tervkészítésre pedig csupán 4 hónap
maradt. Ez tarthatatlan.
Bartal György: A kommunikációval most már azért valami elindult a jobbítás irányába.
Bogár Zsolt hozzászólása: Nem mondtak le az államosításról, azaz, a Kormányhatározatot
nem vonták vissza.
A választmányi ülésen szóba került még az Alapszabály módosításának szükségessége is.
A mienket is módosítani kell. A módosítás tervezetét a titkár asszony végzi, az áprilisi
elnökségi ülésen szavazunk róla.
Az MMK-ban alapítottak egy Arany Gyűrű címet, amely a kamara alapításának 1.
évfordulójára lesz kiadva első alkalommal.
Ebben a hónapban lesz még egy német-magyar workshop a Kereskedelmi és
Iparkamaránál, amelyen az uniós pénzek lehívásáról és az 1731-es kormányhatározat
következményeiről lesz szó.
Vízügyi Tudományos Tanács
Az elmúlt 20 évben a VITUKI-t szétverték, és most hatottak annyira a belügyminiszterre,
hogy létrehozzák ezt a tanácsot.
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Felkészülés a Taggyűlésre
Készül a jövő évi költségvetés tervezete, ill. a tavalyi költségvetési beszámoló, az
alapszabály módosítás tervezete, ill. a szakcsoporti és bizottsági beszámolók.
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 taggyűlés után Révi Zsolt fog előadást tartani a városfejlesztésről.
2. Szakcsoporti elnökök tájékoztatói
a) Tartószerkezeti szakcsoport (Bukovics János)
Mi késésben vagyunk az új vezetőség megválasztásával. A program kidolgozása már majd
az ő kompetenciájuk lesz.
b) Környezetvédelmi szakcsoport (Kaliczka Csaba)
Közös előadásokat fogunk szervezni a többi szakcsoporttal. Még nem tudjuk, mi lesz a
munkaterv.
c) Közlekedési szakcsoport (Szabó Csaba)
Elnökégi ülések megtartása
2014. február évindító megbeszélés, éves munkaterv összeállítása
2014. március, éves feladatok pontosítása, aktuális kérdések
2014. június munkaterv megvalósításával kapcsolatos feladatok egyeztetése
2014. december évzáró megbeszélés, éves munkaterv megvalósulása
Amennyiben szükséges rendkívüli elnökségi ülés hívható össze.
Felelős: Szabó Csaba
Minősítő Bizottság
A Minősítő Bizottság az ügyrendnek megfelelően ülésezik. Felelős: Hausel István,
Réder Tibor, Sümegi Péter
Előadások megszervezése
2014 első félév (április)
Győr Duna-kapu tér átépítésének ismertetése helyszíni megtekintés
Felelős: Nyitrai Zsolt
2014 második félév (szeptember-október)
Győr város Intermodális Csomópont tervezése vagy 83. sz. főút Győr-Pápa közötti
szakasz korszerűsítés tanulmányterveinek ismertetése
Felelős: Bogár Zsolt, Hausel István
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Szakcsoport számára közös szakmai kirándulás megszervezése
2014. szeptember – október
Tervezett program: M85 – 86 sz. gyorsforgalmi utak Győr – Csorna - Szombathely
közötti szakasz ismertetése, kivitelezési munkák megtekintése valamint Kőszeg Fő tér
kialakításról tájékoztatás
Felelős: Miklósi Attila, Szabó Csaba
Széchenyi István Egyetemmel szakmai kapcsolat építése (Tudományos Diákköri
tevékenység, Diploma munkákhoz témajavaslatok adása, konzultáció, bírálat)
Felelős: Hausel István
Közös programok Baross Klubbal, KTE egyesülettel együttműködés keretében közös
szakmai programok szerezése.
Felelős: Réder Tibor, Szabó Csaba
d) Vízépítési és Vízgazdálkodási szakcsoport (dr. Bárdi Pál)
2014. április
Tájékoztató a 481/2013. Kormányrendelettel szétválasztott KTVF kapcsán az
engedélyezési folyamatokban bekövetkezett változásokról.
Előadó: a két hatóság vezetője: Dr. Buday Zsolt és Markó Ödön
2014. április
A 2013. évi árvízi események következtében elmaradt program, az MHT Győri
Területi Szervezetével közösen:
Mosoni-Duna – Lajta KEOP projekt állásáról előadással egybekötött helyszíni bejárás
(Mosoni-Duna Holtág beeresztő zsilip: Győr-Püspökerdő)
2014. június 16.
Lejár a szakcsoport vezetőségének mandátuma, így legfontosabb első félévi feladat az
új vezetőség megválasztásának előkészítése.
e) Épületgépész szakcsoport (Horváth Gábor)
- szakmai kirándulás a Harreither cég ausztriai bemutatótermébe (Gaflenz vagy
Murau) = korszerű felületfűtési -hűtési technológiák, megújuló energiaforrások,
hőszivattyúk, épületfelügyeleti rendszer
2014 május vége-június eleje, költségkeret: 200.000 Ft
szervező: Horváth Gábor
- szakmai kirándulás napelem park megtekintésére
2014 szeptember, költségkeret: 75.000 Ft
szervező: Szabó István
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- Sopron-Győr találkozó, helyszín Sopron, barátságos focimeccs, szakmai program
2014 október, költségkeret: 100.000 Ft
szervező: Egresits Krisztián
- Szakcsoport képviselet a tagozati rendezvényeken, elnökségi ülések költségtérítése
folyamatos, költségkeret

50.000 Ft

mind összesen: 425.000 Ft
Bartal György: A Geodéziai és az Energetikai szakcsoport nincs itt. Az írásos
beszámolókat a jövő hét végéig a titkárságra adják le a szakcsoportvezetők.
3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a szakirányú
szakképzettséget

vizsgáló

bizottságnak

a

jogosultsági

kérelmekkel

kapcsolatos

álláspontját:


5 fő kérte felvételét a kamarába,



7 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,



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

Fentiek alapján az Elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.

4. Napirendi pont: Egyebek
Csejtei György hozzászólása:
A jelölés állásáról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket:
Elnökségi tagságra 15 jelölés, felügyelő bizottsági tagságra 13 jelölés, etikai-fegyelmi
bizottsági tagságra 11 jelölés érkezett eddig.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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