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JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 
 
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 6 FŐ 
  

Schulcz Péter elnök köszöntötte a Kamara elnökségét és a Bizottsági Elnököket, tagokat. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Felkérte Hornokné Fehér Zsuzsannát, a 
kamara titkárát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismertette a napirendi javaslatát, és szavazásra bocsájtotta.  
 
NAPIREND: 
 

1. A CSMÉK Elnökség működésének ügyrendje, javaslat és megvitatása, elfogadása, 

határozathozatal (max.: 30 perc) 

 szóbeli előterjesztő:  Schulcz Péter elnök,   
Témafelelős: Nagy Imre 

2. Az Ügyviteli és a Pénzügyi szabályzatok titkári észrevételeinek megtárgyalása 

(max.: 20 perc) 

szóbeli előterjesztő:  Nagy Imre, Hornokné F. Zsuzsa 
3. Irodabérlet felmondásának ismételt megvitatása, lezárása és határozathozatal 

(max.: 15 perc) 

szóbeli előterjesztő:  Schulcz Péter elnök 
4. Ez évi menetrend ismertetése, feladatok szétosztása, vállalások 

Novemberi küldöttgyűlés és választás, CSMÉK küldötteinek nyilatkozata a 
részvételről (max.: 30 perc) 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
5. Ez évi tiszteletdíj javaslat, bérek véglegesítése, határozathozatal (max.: 15 perc) 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
6. Ez évi tagdíj elmaradások és taglista, javaslatok a szankciókról, előkészítő pont a 

következő ülésre (max.: 15 perc) 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
Egyebek: (perek állása, irodai munkamenet, PC vásárlás, WEB, stb.)  (max.: 15- perc) 

 
Az Elnökség a napirendet egyhangúlag (7 igen, 0 nem) elfogadta. 
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1. napirendi pont: Az Elnökség Ügyrendje 
Nagy Imre elnökségi tag:  

- Ismertette az Elnökség ügyrendjének tervezetét és ennek kiegészítését, melyet 
minden elnökségi tagnak továbbküldött.  
Kiemelte a tervezetből a következőket: Belső levelezés ügyében legyen kötelező a 
reagálás. A témafelelősi posztokhoz tartozzon aláírási jog, ezt a lehetőséget az 
Alapszabály tartalmazza. A tervezet szerint a felelősök által aláírt kimenő levelek 
az elnök által kontrollálhatóak; és a témafelelősök számoljanak be az Elnökségi 
üléseken az addig történtekről. Az egész szabályozás értelme, hogy ésszerű 
feladatmegosztás legyen. 
Szűkíteni kellene szerinte a feladatok sorát, hogy ne legyen a kiszignálásban 
átfedés. Az Elnökségnek a két elnökségi ülés között is együtt kell működnie, 
egymás leveleire válaszolni kell. 

Sipos György EFB elnök:  
- Az Ügyrendnek tartalmaznia kell azt, hogy a területi referenseknek aláírási jogát az 

elnökség megvonhatja, és ki kellene térni ennek indokaira. 
- Ha egy ügy ki van szignálva, akkor ezt nyugtázni kell és az elnöknek ellenjegyzéssel 

kell ellátni. 
- A hivatalos helyre menő levelet az Elnök és az Alelnök ill. témafelelős írja alá, tehát 

fontosnak tartja a kettős aláírást, hogy információk ne vesszenek el. 
Nagy Imre:  

- Az utolsó javaslat benne van az ügyrend 3.3 pontjában, mármint hogy az elnökkel 
történő egyeztetés történjen meg, de a téma súlyától függően kerüljön döntésre, 
hogy kettős aláírás legyen-e vagy sem. Egyszerű válaszlevél esetén erre nincs 
szükség. 

Sipos György:  
- Ha az elnökségi ülésen páros számú elnökségi tag vesz részt, vagy csak 4 elnökségi 

tag jelenik meg, akkor csak 3 egybehangzó szavazat legyen érvényes. 
Nagy Imre:  

- A téma fontosságára való tekintettel tisztázni kell a tervezetben szereplő kérdést, 
miszerint „ha szavazategyenlőség van, akkor az Elnök szavazata a mérvadó.”  

Szemerey Márta alelnök: 
- Addig kell ismételni a szavazást, amíg az nem dől el, szavazategyenlőség esetén ez 

a helyes. Az Elnök szavazata nem lehet nagyobb értékű, mint az elnökségi tagoké; 
ezzel az indokkal korrigáltatták az Urbanisztikai Egyesület alapszabályát a 
törvényességi észrevétel során. Minimum 3 fő egyhangú szavazata kell a 
döntéshez. 
A törvényességi probléma miatt az ügyrend 1.5 pontjában „azonos szavazati 
arány esetében az Elnök szavazata döntő” szöveg törlésre kerül. 

Nagy Imre:  
- Az Alapszabályt is e szerint kell módosítani. 

Az Elnökség tagjai egyetértettek a területi referensek területenkénti beosztásaival. 
Talmácsi István: 

- A díjszámítás előkészítésében szeretne feladatot vállalni, az elvek 
megfogalmazásában konszenzusok, döntések előkészítésében 
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Nagy Imre:  
- Egy értelemzavaró technikai hibát korrigálni kell: A 2.5 pontban a fejezetcím 

Postabontás és „ki”szignálás szövegre módosul. 
 
Két módosító javaslat került megszavazásra: 
 
1. Az Elnökség többségi döntéssel (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással) elfogadta az 
alábbi határozatot:  
23/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az Ügyrend 1.5 pontjában, a szavazati arány „egyszerű többséggel” kifejezéssel 

legyen megfogalmazva  

 
2. Az Elnökség többségi döntéssel (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással) elfogadta az alábbi 
határozatot: 
24/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az Ügyrend 

Preambulum pontjában a „konszenzusra törekvés” kiegészítést teszi. 

 
Ezt követően az Elnök szavazásra tette fel az ügyrend tervezet egészét, és egyszerű 
többséggel (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
25/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megvitatta az 

Elnökség működési rendjét tartalmazó Ügyrendet, és a módosító javaslatokkal együtt 

elfogadta. Döntött abban is, hogy az Ügyrend a weboldalra felkerül. 

Felelős: Nagy Imre 

 
 

2. napirendi pont: Ügyviteli és Pénzügyi szabályzatok észrevételezése 
Hornokné Fehér Zsuzsanna előterjesztette az Elnökségnek, a Csongrád Megyei Építész 

Kamara Pénzügyi Szabályzatához a módosító javaslatát. 
- Javaslata szerint tagdíjat illetve nyilvántartási díjat csekken, átutalással vagy banki 

befizetéssel elégíthetik ki. Titkárságon befizetés ne történjen. 
Indok: Titkárságon ne kelljen nagyobb összeget tartani, vagy a Bankba nagyobb 
összegekkel járni. Így pontosabban követhetők a befizetések is. 

Hajós Tibor elnökségi tag: 
- Nem tartja jónak, hogy a tagok ne fizethessenek a titkárságon.  

Talmácsi István elnökségi tag: 
- Már az emberek nagy része átutalással és bankkártyával fizet, ezért egyre 

kevesebb az igény erre. 
Vesmás Péter elnökségi tagnak egyéb elfoglaltsága miatt el kellett mennie, így az Elnökség 
az értekezletet 5 fővel folytatta. 
Schulcz Péter:  

- Előbb-utóbb az elektronikus számlázásra és ügyintézésre kell áttérni, és nem  
célszerű papír alapú számlákkal a helyszínen foglalkozni. 

Nagy Imre: 
- A Csongrád Megyei Kamarai Tagok hozzászoktak ahhoz, hogy helyben is 

fizethetnek tagdíjat. A Tagokat erről tájékoztatni kell. 
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Hajós Tibor: 
- Hogyan fog történni az utólagos számlázás? Honnan lehet tudni majd, hogy a 

csekkes befizetésnél milyen számlázási névre és címre kell kiállítani a számlát. 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

- A csekk közlemény rovatába be kell írni a számlázási nevet és címet, ha az eltér a 
befizető nevétől. 

Hajós Tibor: 
- A tagság erről részletesen legyen tájékoztatva. 

Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
- Természetesen a tagok fognak kapni tájékoztató levelet. 

A Pénzügyi Szabályzat további módosító javaslata 
- Titkárság működéséhez szükséges kifizetések utalványozását az Elnök aláírásával 

kell ellátnia. 
- Pénztárzárás után a bizonylatok eredeti példányát, másolat készítése után a 

könyvelőnek havonta továbbítani kell. 
- A Banki kivonatok, számlák, eredeti példányát másolat készítése után a 

könyvelőnek havonta továbbítani kell. 
Hajós Tibor: 

- Minek kell lemásolni? Plusz költség. 
Schulcz Péter: 

- Jónak találom a másolat készítését 
Talmácsi István: 

- Szkenneljük be a számlákat. 
- Javaslom, hogy a bank viszonylatában a  Pay Pall rendszerre kellene áttérni. 

Schulcz Péter: 
- A szabályzatba bele kellene akkor ezt is foglalni, hogy a Pay Pall rendszert 

biztosítani kell, Akarunk-e ilyen számlát csinálni? 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

- A tárgyi eszközöket a könyvelő tartsa nyílván. A Kamarában is vezetve lesz ez. 
 
Két javaslat kerül megszavazásra 
1. Legyen-e  a számlákról másolat; az Elnökség erről egyhangúlag döntött (5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással): 
26/2013(X.25.) Eln. hat.: A könyvelőnek leadott számlákról a Titkárságon másolat 

készüljön; ez kerüljön be a Pénzügyi Szabályzatba.  

2.  Dombornyomott (vagyis Pay Pall) kártya készüljön-e a Kamarának. Internetes 
utaláshoz jobb lenne ez a rendszer. Az Elnökség erről egyhangúlag döntött (5 igen, 
0 nem, 0 tartózkodással): 

27/2013(X.25.) Eln. hat.: Kerüljön be a Pénzügyi Szabályzatba a dombornyomott (vagyis 

Pay Pall) kártya használata. 

 
Nagy Imre javaslata: 

- A szabályzat 1.1 pontjában az alábbi módosítást javasolja:  
„A bankszámla felett rendelkezésre jogosultak, beleértve a számlához tartozó 
bankkártyák és alszámlák feletti rendelkezést is (…)” 
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Sipos György: 
A pénz kivétel bizonylatozását le kellene szabályozni, ha kézpénzfelvétel van, akkor 
mennyi napon belül kell a bizonylatokkal elszámolni. 

Schulcz Péter:  
- Jelenleg a Kamarának egy bankkártyája van. 
- Javaslat: az elszámolásnak időkorlátot adjunk. 

Sipos György: 
-  Javasolja, hogy félhavonta legyenek a bizonylatok elszámolva. 

Schulcz Péter:  
- Kártyás kézpénzfelvétel esetén egy héten belül el kell számolni a Kamara 

titkárságán. 
 
Az Elnökség a Pénzügyi Szabályzat módosítását megtárgyalta és egyhangú döntéssel (5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
28/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a Pénzügyi 

Szabályzatot az elnökségi ülésen elhangzott módosításokkal kiegészítette. Döntött abban 

is, hogy a Szabályzat a weboldalra felkerül. 

Felelős: Nagy Imre 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
Előterjesztette az Elnökségnek, a Csongrád Megyei Építész Kamara Ügyviteli és 
Iratkezelési Szabályzatához javasolt módosítását 

- „1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma” alcím alatt  
A Kamara főbb ügykörei közé fel kell venni a kamara önigazgatási feladatait. 

- Pontosítani kell a küldeményeknek a típusait. Ajánlott, Elsőbbségi stb. 
- „IV  KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK” című  fejezetében 

„1. Ügyiratok formai tartalma” „előírásai” szövegre módosul 
- „2. Az ügyiratok tartalma” pontban a jogszabályok, törvények folyamatos 

módosítása miatt a határozatok tartalmának részletezése helyett az alábbi 
szöveget javasolja beírni: 
„A mindenkor hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény (KET.) előírásai szerint.” 
A részletezésnek azért sincs értelme, mert több ügyfajta van, ezért az összes 
ügyfajtát fel kellene sorolni és részletezni. 
 

Az Elnökség az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat módosítását megtárgyalta és egyhangú 
döntéssel (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
29/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az Ügyviteli és 

Iratkezelési Szabályzatot a Titkár módosító javaslataival kiegészítette. Döntött abban is, 

hogy a Szabályzat a weboldalra felkerül. 

Felelős: Nagy Imre 

 
 
3.napirendi pont: Iroda bérlet felmondása  Schulcz Péter:  

- El kellene dönteni, hogy a magas bérleti díj miatt felmondja-e az elnökség az iroda  
bérletét vagy sem. Mivel három hónap felmondási idő van, ezért időben kell 
ebben a kérdésben lépni. 
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Ha az Elnökség úgy dönt hogy a jelenlegi iroda bérlést felmondja, akkor két 
lehetőség jöhet szóba: 

1. az iroda épületben a második emeleten egy a mostani irodának a fele 
méretű szoba 

2. A Bécsi körúton egy nagyobb reprezentatív iroda, ahol akár kiállítások is 
szervezhetőek. 

Szemerey Márta: 
- A Bécsi körúti iroda reprezentatív, kiállítások, rendezvények megtartására 

alkalmas. A későbbi célok ebbe az irányba mutatnak.  
- A kisebb iroda a Kamara jelenlegi gazdasági helyzetében megfelelőbb választás 

lenne, de mindenképpen a jelenlegi iroda nagyságának a fele ez az iroda. Az iroda 
értekezlet megtartására alkalmatlan, külön díjért esetenként a Mérnöki kamara 
tárgyalóját igénybe lehet venni. Ideiglenes megoldás, hosszútávra nem alkalmas. 
Mind a két helynek vannak előnye is és hátránya. 

Hajós Tibor: 
- Véleménye szerint, mivel három hónap a felmondási idő, akkor csak arról kellene 

szavazni, hogy fel legyen-e mondva az albérlet vagy sem, a következő helyszín 
választására van még idő. Mind a hét elnökségi tagnak kell ebben az esetben 
szavazni. 

Nagy Imre: 
- Az az álláspontom, hogy most döntsünk, és mindenképpen távlati döntést 

hozzunk. Olyan irodát kell bérelni, ahol nyitni tudunk a Kamara tagsága és a helyi 
társadalom felé. A három hónapi felmondási idő alatt keressünk egy céloknak 
megfelelő irodát. 

Talmácsi István: 
- Mindenképpen, ha a Kamara meg akar újulni, akkor ehhez egy új iroda is kell, ahol 

kulturális programok és kiállítások is megtarthatók.  
 
Ezt követően az Elnökség (5 igen 0 nem, 0 tartózkodással) a következőképp határozott:  
30/2013 (X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy 

a jelenlegi Arany János utcai, földszinti iroda bérleti szerződését felmondja a magas 

bérleti díj miatt (figyelemmel a 3 hónapos felmondási időre). Új iroda helyszínéről 

később születik döntés.  

Felelős: Schulcz Péter 

 
 
4. napirendi pont: Ez évi menetrend ismertetése 
Schulcz Péter:  
 Előterjesztette a további két hónap programjainak ütemezését.  
Szemerey Márta:  
 Jelzem, hogy a küldöttgyűlésen nem tudok ott lenni. 
Nagy Imre: 
 A táblázat szerint taggyűlési anyag kiküldése előtt nem lenne már Elnökségi ülés. 

A taggyűlési anyag jóváhagyása Elnökség hatáskörébe tartozik, ezért 
mindenképpen kell tartani előtte értekezletet. 
A költségvetést az Elnök fogja elkészíteni és az Elnökség elé kell terjeszteni. 

 Módosító javaslattal él, hogy a taggyűlés időpontja egy későbbi ülésen  
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legyen kijelölve, az Elnökség elé terjesztés és az anyag összeállítása és postázása, 
ennek  időigénye miatt. 

 
 
5. napirendi pont: Ez évi tiszteletdíj javaslat, bérek véglegesítése 

Schulcz Péter: 
 beszámolt arról, hogy a ügyviteli munkatársnő fizetésében megegyezés született 
(nettó 120.000,-Ft). A járulékok tekintetében kedvezményre jogosult a Kamara a 
bére után. Titkár bére: nettó 110 eFt lett felajánlva a felvételnél. Tekintettel a 
sokasodó feladatokra, az elnöki tiszteletdíjról is kért egy elnökségi döntést. 

 
Az Elnökség egyhangú döntéssel (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) a következő határozatot 
hozta: 
31/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú 

döntéssel úgy határoz, hogy a titkársági dolgozó munkaszerződését helyben hagyólag 

elfogadja; a Titkár, Hornokné Fehér Zsuzsanna díjazását havi nettó 110 eFt-ban 

állapítja meg.  

 
Nagy Imre: 

 Javasolta, hogy az elnöki tiszteletdíjról az Elnök jelenléte nélkül szülessen döntés, 
ez így lenne korrekt. 

A javaslatot elfogadva, az Elnök átmenetileg távozott a teremből; az Alelnök vette át az 
ülés vezetését, az Elnökség 4 fővel határozatképes maradt.  

Szemerey Márta:  
 Javaslom, hogy az Elnöknek nettó 110 eFt legyen a tiszteletdíja.  
 
Az Elnökség egyhangú döntéssel (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) a következő határozatot 
hozta: 
32/2013 (X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Kamara Elnökének tiszteletdíját havi nettó 110 eFt-ban állapítja meg. 

 
 
6. napirendi pont: Tagdíj elmaradások 
Schulcz Péter az Elnökség elé terjeszti javaslatát. A tagoktól adategyeztetés céljából az 

elmúlt három év bizonylatait kérjük be. Amennyiben tagdíjtartozás merül fel, 
felszólítjuk a fizetésre. 

Nagy Imre:  
A kamarai törvény szerint kell eljárni. Az adategyeztetésre nincs idő. 

Schulcz Péter:  
Muszáj egyeztetni a tagokkal, hiszen nincs nyilvántartásunk. Szankciót nem 
kezdeményezhetünk, ha nem tudjuk biztosan hogy fizetett-e vagy sem. 
Bizonylatokkal kell igazolni a befizetéseket, bemondásra nem lehet. 

Sipos György:  
 A Kamarának pontosítani kell a befizetéseket. 

 
Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
33/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  határozatban 

rögzíti, hogy a kamarai törvény előírásai szerint az egy éven túl elmaradt 
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tagdíjbefizetések ismeretében, a tagokkal való adategyeztetés után szólítja fel a hátralék 

megfizetésére; ennek elmulasztása esetén kezdeményezi a tag kizárását.  

 

Egyebek  
A napirendi pontra időhiány miatt nem került sor, az Elnök az ülést bezárta. 
 
 

 
Szeged, 2013. október 25. 
 
 
 
 

A Jegyzőkönyvet készítette: Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár sk. 
 
 
 
Hitelesítette: Schulcz Péter elnök sk. 
 


