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Taggyűlési Jegyzőkönyv
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2010. május 26-án 14 órai
kezdettel megtartott taggyűléséről.
A taggyűlés helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (9021
Győr, Városház tér 1.)
A taggyűlésen megjelenteket a jelenléti ív tünteti fel. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
A taggyűlés meghirdetett napirendje:
1.

Megnyitó
Kovács István a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének
megnyitója, a levezető elnök megválasztása

2.

Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása

3.

A taggyűlés napirendjének elfogadása

4.

Beszámoló a kamara 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács István Elnök

5.

Beszámoló a kamara gazdálkodásáról
Beszámoló a 2009. évi költségvetésről
Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről
Előadó: Szabó Péter alelnök

6.

A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a felügyelő bizottság elnöke
A 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2010. évi költségvetés elfogadása

7.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke

8.

A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása
Előadó: Lélek József a jelölő bizottság elnöke

9.

Szavazatszedő bizottság megválasztása

10.

Szavazás

Büfészünet
11.

Szavazás eredményének ismertetése

12.

Zárszó
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2010. május 10.
napján kelt meghívóval szabályszerűen összehívta. A tervező- és szakértő mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 5.§ (3) bekezdésének
rendelkezése és a Kamara Alapszabálya szerint a taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett
tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel
összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a jelen van.
Az Elnökség megállapítja, hogy a 2010. május 26-án 13 30 órára összehívott taggyűlés nem
volt határozatképes, mert azon a bejegyzett tagok több, mint fele nem jelent meg.
Az Elnökség megállapítja, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés
határozatképes, mert azon a bejegyzett tagok több, mint 10 %-a a jelenléti ívvel igazolhatóan
megjelent. Bejegyzett tagok száma: 744 fő, megjelent tagok száma: 79 fő.
Kovács István Elnök üdvözli a megjelent tagokat. Bejelentette, hogy az Elnökség Őt kérte fel
a levezető elnöki teendők ellátására és kérte ennek elfogadását.
1/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a taggyűlés levezető elnökének Kovács Istvánt választotta meg.
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvető (dr. Bakos Ágnes) és a jegyzőkönyv
hitelesítők (Dr. Neiger Róbert, Bukovics János) személyére.
2/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A taggyűlés nyílt szavazással – valamennyi esetben egyhangú határozattal, az érintett
hitelesítő tagok tartózkodásával – megválasztotta a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és
jegyzőkönyv hitelesítőit.
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv hitelesítői:

dr. Bakos Ágnes
Bukovics János
Dr. Neiger Róbert

A levezető elnök ismertette a taggyűlés napirendi pontjait. Megkérdezte a taggyűlést, hogy
van-e valakinek más napirendi pontra javaslata, majd megállapította, hogy további napirendi
pontok felvételére nem tettek javaslatot.
3/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a taggyűlés napirendjét az alábbiaknak megfelelően:
1.
2.

Megnyitó
Kovács István a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének
megnyitója, a levezető elnök megválasztása
Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

A taggyűlés napirendjének elfogadása
Beszámoló a kamara 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács István Elnök
Beszámoló a kamara gazdálkodásáról
Beszámoló a 2009. évi költségvetésről
Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről
Előadó: Szabó Péter alelnök
A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a felügyelő bizottság elnöke
A 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2010. évi költségvetés elfogadása
Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke
A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása
Előadó: Lélek József a jelölő bizottság elnöke
Szavazatszedő bizottság megválasztása
Szavazás
Szavazás eredményének ismertetése
Zárszó

A taggyűlés ezt követően a napirendek megvitatásával folytatódott.
4. napirendi pont: Beszámoló a kamara 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács István Elnök
Kovács István:
A taggyűlésre történő regisztrációval együtt kiosztottunk egy részletes iratanyagot,
mely az összes előterjesztést, közötte az elnöki beszámolót is tartalmazza. Ez okból is
csak a legfontosabb kérdéseket emelem ki az elnöki beszámolóból.
Kamaránk a megalakulás óta azonos szervezettel működik. Az elnökség minden
hónapban ülésezik. A megyében 2009. év befejeztével hét szakcsoport alakult meg és
működik.
A mérnöki kamarának köztestületi és érdekvédelmi feladatai vannak, de igazából a
szakmai életnek kell működni. A szakmai élet letéteményesei a szakcsoportok. A
kamarának évek óta kiemelt célja, hogy a szakmai életet kiemelten segítse.
Minősítő bizottságunk Szabó Péter alelnök úr vezetésével működik. Az elmúlt évben
168 esetben adtunk ki minősítést igénylő határozatot.
Kiemelkedő elmúlt évi eredményünk, hogy a kamara székhely gondja megoldódik a
Széchenyi Egyetemmel aláírt megállapodással. A kamarának az Egyetem helyet
biztosít a megépülő Tudás Centrumban.
A Mérnök Műhely elmúlt három éve egy sikeresen működő történet, száznál több
feladatot kapott Győr Város Önkormányzatától. A Mérnök Műhely bevételeit a
továbbképzés finaszírozására is felhasználtuk. Győr Város Önkormányzata kiemelt
pártoló tagi díjat fizet kamaránknak, amiből a Mérnök Műhely keretében működő
kollégákat tudjuk jutalmazni.
Még két szervezettel kötöttünk pártoló tagsági megállapodást, a Soproni Víz- és
Csatornamű Zrt. és a PANNONVÍZ Zrt. lett kamaránk pártoló tagja.
Szeretnénk, ha a kamarai hírlevelünk interaktívvá válna. Meg kell említeni még a
Megyei Mérnök Bált, ami egy színvonalas esemény lett.
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Kovács István:
Kéri a hozzászólásokat.
Kovács István:
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem volt.
Kovács István:
Az elnöki beszámolót szavazásra teszi fel, majd megállapítja a szavazás eredményét.
4/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének
beszámolóját a Kamara 2009. évi tevékenységéről
5. napirendi pont: Beszámoló a kamara gazdálkodásáról
Beszámoló a 2009. évi költségvetésről
Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről
Előadó: Szabó Péter alelnök
Szabó Péter:
Az írásbeli anyaghoz csak néhány kiegészítést fűzök. A Kamara a 2009-es évet pozitív
mérleggel zárta. A korábbi évekből áthozott tartalékaink nőttek.
A 2010-es évre némi csökkenést tervezünk a bevételi oldalon. Kevesebb tagdíjra és
névjegyzéki díjra számítunk. Az eljárási díjaknál nem tervezünk változást.
A kiadásoknál lényeges változás a tiszteletdíjak csökkentése. Ez évben az Országos
Kamarával szembeni befizetési kötelezettségünk jelentősen növekedik. A többi költség
pozícióban a kiadási oldalon számottevő változás nincs.
Az idei költségvetés az előbbi változások miatt tulajdonképpen nullszaldós.
Kérem a beszámoló és az előterjesztés elfogadását.
Kovács István:
Felkérem Bogár Zsoltot a Felügyelő Bizottság elnökét a beszámoló megtartására.
6. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a felügyelő bizottság elnöke
A 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2010. évi költségvetés elfogadása
Bogár Zsolt:
A Felügyelő Bizottság a feladatát elvégezte, az írásos jelentés a taggyűlési
dokumentumok között megtalálható. A Felügyelő Bizottság a kamara gazdálkodását
jogszerűnek ítélte. A Felügyelő Bizottság a taggyűlésnek elfogadásra javasolja a 2009.
évi költségvetési beszámolót és a 2010. évi költségvetést.
Kovács István:
Kéri a hozzászólásokat.
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Kovács István:
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem volt.
Kovács István:
A2009. évi költségvetési beszámoló és a 2010. évi költségvetés elfogadását szavazásra
teszi fel, majd megállapítja a szavazás eredményét.
5/2010.(05.26.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a Kamara 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
6/2010.(05.26.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, egy tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül a 2010. évi költségvetést elfogadta.
7. napirendi pont: Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke
Szalai Kálmán:
Az Etikai-fegyelmi Bizottság részletes írásbeli beszámolót készített, melyet, mint a
napirendekhez tartozó írásbeli előterjesztést a jelenlévők megkaptak. Az ott leírtak
megismétlése szükségtelen. Néhány konkrét eset alapján a jellemző problémákra hívta
fel a figyelmet.
Kovács István:
Bejelentette, hogy a kamara elnöksége és a bizottságok befejezték tevékenységüket és
átadják helyüket a megválasztandó tisztségviselőknek és testületi szervezeteinek.
Felkérte Lélek Józsefet, a Jelölő Bizottság elnökét a beszámoló megtartására és a
jelöltek bemutatására.
8. napirendi pont: A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása
Előadó: Lélek József, a Jelölő Bizottság elnöke
Lélek József:
Összefoglalta a jelölés körülményeit és bemutatta a jelölteket. Ismertette a jelölt listát.
Tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a jelölőlistán szereplő valamennyi jelölt a jelölést
előzetesen írásban elfogadta. Tájékoztatta a taggyűlést arról is, hogy a jelöltek
vonatkozásában összeférhetetlenség sem a Törvényben sem az Alapszabály szerint
nem merült fel. Tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a taggyűlésen elfogadott
jelölőlistából kell megválasztani - az elnököt; - az alelnököt; - az elnökség tagjait és
póttagjait; - a felügyelő bizottság tagjait és póttagjait; - az etikai-fegyelmi bizottság
tagjait és póttagjait; - országos kamarai küldötteket és pótküldötteket.
Kovács István:
Megállapította, hogy hozzászólás, kiegészítés nem volt, a taggyűlésen új jelölt nem
került a jelölőlistára. A levezető elnök kérte a jelölőlista elfogadását.
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7/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a Jelölő Bizottság által összeállított jelölő listát elfogadta.
Kovács István:
Javaslatot tett a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság tagjaira, akik:
Szabó Csaba, elnök
Petrikó László, tag
Szabó Attila, tag
Dobos Szabolcs, tag
Plangenauer Dávid, tag
8/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül szavazatszedő és szavazatszámláló bizottságot választott. A bizottság elnöke
Szabó Csaba, tagjai: Petrikó László, Szabó Attila, Dobos Szabolcs és Plangenauer
Dávid.
Kovács István:
Tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a megválasztott elnök, alelnök, elnökségi és
bizottsági tagok (póttagok), valamint az országos kamara küldöttgyűlésébe
megválasztott küldöttek (pótküldöttek) megbízatásának időtartama maximum 4 évre
szólhat és a megbízás időtartamáról a taggyűlésnek a választások előtt nyílt
szavazással kell dönteni. Ezt követően szavazásra bocsátotta, hogy a tisztségviselőket
négy évre válasszák meg.
9/2010.05.26. számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül úgy határozott, hogy a mai taggyűlésen megválasztott valamennyi tisztségviselő
megbízása négy évre szól.
Kovács István:
Ismertette a szavazás menetét és szabályait, valamint bemutatta a szavazólapot.
Tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a tisztségviselőket titkos szavazással kell
megválasztani és a tisztségviselők, illetve a küldöttek megválasztásához a jelenléti ívet
aláíró tagok legalább kétharmadának le kell adnia a szavazatát. Az elnök, illetve az
alelnök választásánál azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb "igen"
szavazatot kapta. Egyenlő számú "igen" szavazat esetén a szavazást közöttük meg kell
ismételni.
Több személy (elnökségi-, bizottsági tagok, küldöttek, póttagok, pótküldöttek)
választásánál az elnyert "igen" szavazatok mennyiségének sorrendjében annyi
személyt kell megválasztottnak tekinteni, ahány az adott tisztségre meghatározott
létszámot (rendes- és póttag) kiteszi. A szavazatok mennyiségének így kialakult
sorrendjében kell megválasztottnak tekinteni az elnökségi tagokat és a póttagokat.
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10.

Szavazás

11.

Szavazás eredményének ismertetése
Kovács István:
Megkérem Szabó Csabát, ismertesse a szavazás eredményét.
Szabó Csaba:
Összesen 78 érvényes szavazat érkezett. Ennek alapján kihirdetem a választás
eredményét, mely a következő:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara tisztségviselői a tagok
szavazatai alapján:
Elnök: Bartal György

77 szavazattal

Alelnök: Szabó Péter

78 szavazattal

Elnökségi tagok:
Csejtei György:
Bogár Zsolt:
Koch Péter:
Bukovics János:
Gyurkovics Zoltán:
Barcsai Éva Magdolna:
Dr. Neiger Róbert:

62 szavazattal
57 szavazattal
57 szavazattal
56 szavazattal
55 szavazattal
53 szavazattal
48 szavazattal

Elnökségi póttagok:
Szép János:
Németh Balázs:
Szabó Ádám:
Kántor László:

46 szavazattal
39 szavazattal
33 szavazattal
28 szavazattal

Felügyelő Bizottsági tagok:
Dr. Baksai Róbert:
Börzsei Tamás:
Róth Ernő:
Dr. Kovács Gyula:
Horváth Ákos:

72 szavazattal
48 szavazattal
43 szavazattal
42 szavazattal
39 szavazattal

Felügyelő Bizottsági póttagok:
Matus János:
Nagy András:
Laczus Péter:

38 szavazattal
37 szavazattal
30 szavazattal
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Etikai-fegyelmi Bizottsági tagok:
Dr. Tóth Péter:
Benkő Imre Sándor:
Miklósi Attila:
Ambrusné Lipovszky Andrea:
Szalai Kálmán:

53 szavazattal
50 szavazattal
50 szavazattal
49 szavazattal
49 szavazattal

Etikai-fegyelmi Bizottsági póttagok:
Szita Elemér:
34 szavazattal
Tóth Gyula:
34 szavazattal
Németh Szabó László:
32 szavazattal
12.

Zárszó
Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara megválasztott elnöke
valamennyi tisztségviselő nevében megköszönte a tagok bizalmát.
Kovács István levezető elnök a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2010.
május 26-i taggyűlését befejezettnek nyilvánította.
- kmf. –

Kovács István
a taggyűlés elnöke
Dr. Neiger Róbert
a jegyzőkönyv hitelesítője
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Bakos Ágnes

Bukovics János
a jegyzőkönyv hitelesítője

