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Tisztelt Elnök Úr ! Kedves István !  

 

A Csongrád Megyei Építészkamra megválasztott Felügyelő Bizottságának* elnökeként kéréssel fordulok Hozzád.  

 

 1. A 2012. október 05-én, Szolnokon született „Csongrád Megyei Építészkamara szervezeti problémáinak 

megoldása” című Megállapodás ( továbbiakban Megállapodás) szerint vállaltad, hogy  

 -      a Megállapodást a kamara régi vezetősége tagjainak bemutatod 

-       a Megállapodás időpontjától számított 15 napon belül átadod Dr. Kertész László titkár úrnak, 

munkaviszonya felmondását  

-       kezdeményezed Schulcz Péter kolléga elnöki kinevezésének bírósági bejegyzését 

-       visszavonod az 5. sz. hírlevélben leírt etikai vádakat. 

  

A Megállapodás tartalmazza még azt is, hogy a fentebb leírt történéseket követően Schulcz Péter megválasztott 

(és akkora már bejegyzett) elnök átveszi Tőled a kamarai irodát, iratokat és a könyvelést.  

 Ez az átadás átvétel teremt lehetőséget arra, hogy az új kamarai vezetés elkezdhesse végre  sürgős feladatait 

végrehajtását. Az új Elnökség által felállított új Titkárságnak biztosítania kell a kamara törvényes és szabályos 

működését, különösen pl. a 2013 évben lejáró kamarai jogosultságok megújítását.  

 

 2. Mint a Kamara működésének alapszabály szerinti és törvényes működését felügyelő bizottság tagjainak 

feladatunk az Elnök, a Titkárság és az Elnökség tevékenységének felügyelete.  

 

Így kérem, hogy a Megállapodás –ban rögzítettek szerint, elkészített dokumentumokba való a Felügyelő 

Bizottság általi betekintést tedd lehetővé a 2012. október 30-ig.  

 

 3. A Felügyelő Bizottság feladatai közé tartozik a jelenleg legfontosabb történés, a Kamara hivatalának 

átadásának felügyelete is. Így kérem, hogy a hivatalé átadás-átvételének  időpontjáról értesítsd a felügyelő 

bizottságot.   ( Értesítés: csmek.feb@gmail.com, e-mail, vagy a kamaránál nyilvántartott postai címem)  

    

 

  

Köszönettel,                                                                 Valkony Károly sk. 

                                                                                        +36/20-936-74-57 

                                                                                 a megválasztott FEB elnöke 

    

 

* Ps: A Felügyelő Bizottság legitimitásának kérdésében felhívnám figyelmedet arra, hogy a Kamara 

bizottságainak működése a tagok megválasztása, ill. a bizottság alakuló ülése után automatikusan megindul. 

Így a jelenlegi Felügyelő Bizottság működése nem kötődik a kamara elnöke személyének bírósági 

bejegyzéséhez. Ebből következően a 2011. decemberében 2012- áprilisában megválasztott tagságú 

Felügyelő- és  Etikai Bizottság működésének legitimitása vitathatatlan 
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