EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. április 14. napján, 17 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:

Győr, Matias Étterem, Kávéház és Cukrászda
(9021 Győr, Baross Gábor utca 12.)
Mellékelt jelenléti ív szerint

Jelen vannak:

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
 Küldöttgyűlés
 Felkészülés a Taggyűlésre
Bartal György elnök

2.

Alapszabály módosítása
Barcsai Éva Magdolna titkár

3.

2014. évi költségvetés
Bartal György elnök és Dr. Baksai Róbert FB elnök

4.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár

5.

Egyebek

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Küldöttgyűlés:
A március 28-án megtartott küldöttgyűlésen 5 fő napirendi pont volt.
Az országos kamarai alapszabály módosítását vita nélkül fogadta el a küldöttgyűlés. A
jelenlét 60% fölötti volt.
A szakmagyakorlási szabályzat elfogadása előtt voltak viták, volt, aki az alap
elképzeléssel nem értett egyet. Sok észrevétele volt az Építési Tagozatnak is.
A továbbképzési szabályzat is elfogadásra került, de az idei év próbaév lesz. A kötelező
jogi továbbképzést (általános és szakmai részből áll) 5 évente, a kötelező szakmai
továbbképzést évente kell teljesíteni.
Szép János hozzászólása: Mikor indulnak ezek a képzések? Sokan érdeklődnek.
Barcsai Éva titkár: Feltehetően az év második felében indulnak be a képzések.

A tervek tartalmi követelményeit a tagozatok különféleképpen, eltérő részletezettséggel
dolgozták ki.
Szabó Péter hozzászólása: A küldöttgyűlés alapján az volt a benyomásom, hogy a
Mérnöki Kamara önkormányzatisága jórészt megszűnt és szakmai önkormányzatiság is
alig van.
Csejtei György hozzászólása: Mivel az MMK vezetése újraválasztásra került,
remélhetőleg azért végigviszi a kitűzött célokat.
Felkészülés a Taggyűlésre
A Jelölő Bizottság lezárta a folyamatot, van jelölt bőven.
A tisztújításon felül sor kerül az alapszabály módosítására is, ill. a bizottsági beszámolók
elfogadására, a költségvetések (2013-as és 2014-es tervezete) ismertetésére és
elfogadására.
A taggyűlés után Révi Zsolt is fog előadást tartani a városfejlesztésről.
2. Alapszabály módosítás
Barcsai Éva titkár
A megváltozott kamarai törvény, ill. a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet
hatálybalépése, valamint az Országos Kamara Szakmagyakorlási Szabályzatának
megalkotása és Alapszabályának módosítása miatt a mi alapszabályunk is módosításra
szorul.
A módosítás tervezetét megküldtem véleményezésre az elnökségi tagoknak.
A módosítás az alábbi pontokat, és témákat érinti:
1.3.1. pont: a PTK helyett az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-a került be.
A 3.3. f) pont: a területi kamara önigazgatási feladatai ellátásának segítésére állandó,
időszakos és ad hoc, tanácsadó, döntés-előkészítő testületeket, munkacsoportokat hozhat
létre bizottságok helyett.
4.1.e) pont: a területi kamara szervei közé bekerül a szakmai gyakorlatot vizsgáló testület
a minősítő bizottság helyett, ill. a választási jelölő bizottság.
4.5.1. ponttal egészül ki, amely az ülés tartása nélküli határozat hozatal rendjét írja le.
A 4.7.1. pontban – amely a Taggyűlés kizárólagos hatásköréről rendelkezik -, kikerül az
elnökségi póttagok és az országos kamarai pótküldöttek megválasztása, pótküldötteket
ugyanis nem lehet delegálni.
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A 4.7.4. pontban - amely az elnökség feladatait és hatáskörét írja le -, négy helyen kell
módosítást eszközölni: a tervezői és szakértői címek megadása mellett bekerül a szakmai
címek megadása, kikerül a jogosultságok meghosszabbításáról való döntés.
Kikerül a saját tagjai közül az elnökhelyettes(ek) megválasztása, ez korábbról tévesen
maradt benne.
Kikerül az eseti bizottságok létrehozása, amely taggyűlési hatáskör, helyette bekerül:
állandó, időszakos, illetve ad hoc tanácsadó, döntés előkészítő testületek és
munkacsoportok létrehozásának lehetősége.
A 4.7.14. pont úgy változik, hogy póttagokat csak a felügyelő és az etikai-fegyelmi
bizottságba kell választani, az elnökségbe és a küldöttekhez nem.
Új pontként jelenik meg (4.7.16.) A Kamara tanácsadó, döntés előkészítő testületeinek
létrehozására vonatkozó általános szabályozás.
5.1. pontban új szabályozásként jelenik meg a Választási Jelölőbizottság létrehozása,
feladata és működése.
5.2. a) pont módosul, a jelölőbizottság helyett a Taggyűlés által megválasztott Választási
Jelölőbizottság létrehozása miatt.
Az 5.3. és 5.4. pontok is módosulnak, amiatt, hogy póttagokat nem kell választani az
elnökségbe és a küldöttek közé.
A 6.2.1.g) pontja – amely a kettős kamarai tagság tagdíjfizetéséről szól – úgy módosul,
hogy a tag az eddigi tagíjaknak a 70%-át fizeti.
Az ismertetés után az Elnökség az Alapszabály módosítás tervezetét egyhangú
szavazással a Taggyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. Az elnökségi határozat jelen
emlékeztető mellékletében található.
3. 2013. évi költségvetés, 2014. évi költségvetés tervezete
Bartal György elnök és Dr. Baksai Róbert FB elnök
A 2013. évi költségvetési beszámoló, valamint a 2014. évi költségvetés tervezete
táblázatos formában (tényleges bevétel- tényleges kiadás, tervezett bevétel – tervezett
kiadás) az elnökségi tagok számára kiosztásra került.
A mi kamaránk a taglétszám alapján a 3. legnagyobb kamara, a nyilvántartottak száma is
jelentős, 794 fő.
A 2013-as év több mint 5 millió Ft nyereséggel zárult, a 2014-es év költségvetés tervezete
a korábbi évek, ill. a várható változások figyelembevételével történt.
A Felügyelő Bizottság a Kamara 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a
taggyűlésnek elfogadásra javasolja. Egyúttal azt is javasolja, hogy a következő évek
3

beszámolói olyan formában és tartalommal készüljenek, melyek a tagság számára is
egyértelműen és közérthetően tartalmazzák a gazdálkodás adatait.
Az FB áttekintette a Mérnöki Kamara 2014. évi költségvetésének a tervezetét és
megállapította, hogy az előző évek teljesítményéhez igazodó, végösszegét tekintve 2,3
millió Ft tervezett eredményt tartalmaz a költségvetés tervezete. A munkabér, ill. a
bérjellegű kifizetések közterhei az előző évihez képest csökkentek, ami annak is
betudható, hogy a kamara nemrég felvett második ügyintézője távozott a kamarától. A
tervezési jogosultságok ellenőrzésére szánt összeg az előző évhez képest az ötszörösére
növekedett. Ez igen jelentős növekedés, de több év tendenciáit vizsgálva tulajdonképpen
visszatérés a néhány évvel ezelőtti szinthez. Ennek hátterében az áll, hogy a járási
hivatalok kialakulásával az ellenőrzések tekintetében az együttműködés kialakulása miatt
jelentősen megnőhet a helyszíni ellenőrzések száma, s így a költsége is. Viszonylag
jelentősen, 10 %-kal nőtt az MMK felé teljesítendő utalás tervezett összege, ami a
tervezett új, központosított továbbképzés többletköltségét is tartalmazza.
A Felügyelő Bizottság a Kamara 2014. évi költségvetés tervezetét az Elnökségnek
elfogadásra, valamint a Taggyűlés elé terjesztésre javasolja.
Ezt követően az Elnökség két határozatot hozott, amely jelen emlékeztető mellékletében
található.
4. 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:


4 fő kérte felvételét a kamarába, 1 fő tagsági viszonyának szüneteltetését.



9 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,



1 fő új tervezői jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be,

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

5. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György elnök:
Javaslat érkezett hozzánk arra vonatkozóan, hogy támogassuk dr. Földesi Péternek, a
Széchenyi István Egyetem rektorának az Országos Kamara tiszteletbeli tagjává
választását.
Az elnök ezt követően ismertette dr. Földesi Péter szakmai múltját és munkásságát.
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Az Elnökség ezt követően egyhangú szavazással támogatta dr. Földesi Péter tiszteletbeli
taggá választását.
Bartal György elnök: Tekintettel arra, hogy az eddigi tisztségviselők jelentős része a
következő ciklusra nem vállal elnökségi, ill. bizottsági megbízatást, megköszönve eddigi
munkájukat, tiszteletdíj kiosztására kerül sor.
A tiszteletdíjak elosztására vonatkozó javaslatra kérek véleményeket.
A javasolt tiszteletdíj elosztását az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta. A határozat
jelen emlékeztető mellékletét képezi.
Barcsai Éva titkár:
Az Alapszabály módosítás szerint az Elnökségnek javaslatot kell tennie a Választási
Jelölőbizottság tagjaira, hogy közülük a tagok a tisztújító taggyűlésen választhassanak 3
főt. (A bizottság elnökét maguk közül fogják megválasztani az alakuló ülésükön.)
Kérek javaslatokat a Választási Jelölőbizottság tagjaira.
Az elnökség a következő kamarai tagokat javasolja:
Szalai Kálmán, Csejtei György, Koch Péter, Gyurkovics Zoltán, Szabó Péter.
A javasolt személyek a jelölést szóban elfogadták.

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

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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