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JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 

(írásos előterjesztés mellékelve)  
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 7 (KEZDETBEN 4) FŐ 
 
MEGHÍVOTTAK LÉTSZÁMA 3 FŐ, MEGJELENT 3 FŐ  
 
Schulcz Péter elnök köszöntötte a Kamara elnökségét és a bizottsági elnököket, tagokat. 
Megállapította, hogy a testület határozatképes. Felkérte Hornokné Fehér Zsuzsannát, a Kamara 
titkárát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismertette a napirendi javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy az előzetesen kiadotthoz képest az 
elnökségi tagok jelezték, hogy az 1. napirendi pont második részét a 4. naprendi ponttal együtt 
tárgyalják. 
Az Elnökség a napirendi javaslatot az ismertetett változtatásokkal egyhangúlag elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 

1. Szegeden szervezett TET ülés értékelése. 

szóbeli előterjesztő:  Schulcz P. 
 

2. 2014. első félévének költségvetési eredményei, MÉK Elnökséggel való megállapodás 

szóbeli előterjesztők: Schulcz P., Hornokné Fehér Zs.  
 

3. Határozatba foglalt, de elmaradt feladatok átgondolása; az Ügyrend módosítása 

(írásos előterjesztés mellékletben) 

előterjesztő: Schulcz P.,  Nagy I. 
 

4. Az új kormánystruktúra tárgyalása, cselekvési lehetőségek, 

csatlakozás BAZ megye javaslatához, 

szóbeli előterjesztő: Vesmás Péter 
 
5.  Tagsági ügyek 

szóbeli előterjesztő: Hornokné Zs., titkár 
 

6. Egyebek  



 
 

 

 

1. napirendi pont: Szegeden szervezett TET ülés értékelése. 

 
Schulcz Péter elnök: 

 Értékelte a TET ülésen történteket. Véleménye szerint pozitív volt. A megvitatott 
témák felrázták a területi elnököket. Továbbgondolásra késztette őket. 

 
Nagy Imre elnökségi tag:  

 Kudarcnak ítélte meg. Többet várt tőle. Csalódását fejezte ki azért, mert egyes 
területi elnökök kifejezték: túlszabályozottnak éreznék, ha a TET nagyobb 
hatáskört kapna. Ugyanők a szervezést nagyon jónak tartották. 
A felvetett kérdéseinkre történő reakcióktól többet várt. 

 Jellemző a kényelmes álláspontjukra, hogy egy elnök el is magyarázta, ha a TET-et 
ennyire megreformálni akarnák, akkor a döntéseket nagyon elő kellene készíteni. 

 
Szemerey Márta alelnök: 

 Véleménye szerint ez nem kudarc, valami elindult. Többen érezték, hogy jelenleg a 
TET-nek kis súlya van, és ezen kell változtatni.  

 Az is tapasztalat, hogy előre ki kell küldeni a TET ülések anyagát, hogy mindenki fel 
tudjon rá készülni. Arról lehet érdemben beszélni. 

 
Hajós Tibor megérkezett, ezzel az Elnökség létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Palánkai Tibor elnökségi tag: 
 Többnyire pozitívan értékelte a TET ülést. 
 Elmondta: Most új minisztériumi struktúra fog alakulni. Most kell lépéseket tenni, 

hogy ne maradjon minden a régiben. Változás kell. Ehhez biztosan sok idő kell. 
 Véleménye szerint sikerült az elnököket felrázni. A tagságnak aktivizálódnia kell. 

 A Magyar Építész Kamara szóvivője fontos személyiség, mindenütt ott kell lennie. 
 Javaslata, hogy az Építész Fórum is legyen a TET ülésekre meghívva. A tagság lássa, 

hogy valami elindult. Jónak látná, hogy a saját tagjaink is legyenek tájékoztatva a 
történtekről. 

 
Nagy Imre: 

Épp ezért tartottuk fontosnak, hogy a TET ülésről beszámoló készüljön, hogy a 
honlapra ki lehessen tenni, ezzel a tagságot tájékoztassuk. Többszöri egyeztetés 
után ez fel is került, bárki olvashatja. 
  

Kiss Ágoston, a Felügyelő Bizottság tagja megérkezett. 
 
Schulcz Péter: 

Fontosnak találom, hogy a honlapra kikerült a beszámoló, az abban foglalt 
kezdeményezések, gondolatok; illetve van az Elnökségben ilyen aktivitás, hogy 
példát mutatunk, ezen az úton haladjanak a területi kamarák.  
A szervezést sokan jónak tartották. Szeretném megdicsérni a Titkár és az ügyviteli 
munkatárs TET ülés szervezésében végzett munkáját. Folyamatosan változtak a 



 
 

szállásfoglalás és étkezés igények, ezt nagyon nehéz volt követni és állandó 
módosításokat intézni.  
Az Elnök javaslata, hogy a Titkárságnak jutalmat szeretne erre a szervezésre 
kitűzni, hiszen ez nem tartozik be a munkakörbe, és nem fér bele a négy órás 
munkaidőbe. Titkár részére egy havi nettó keresetet, az ügyviteli munkatárs 
részére nettó fél havi munkabért javasolt. 
 

Az Elnökség (5 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
73/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a szegedi TET ülés szervezéséért a Titkárt egy havi, az ügyviteli 

munkatársat fél havi bérnek megfelelő jutalomban részesíti.  

 
 

2. Napirendi pont: 2014. első félévének költségvetési eredményei,  MÉK 

Elnökséggel való megállapodás  

Schulcz Péter: 

Beszámolt arról, hogy a MÉK Elnöksége a CSMÉK Elnökségének kérésére úgy 
döntött, hogy egyelőre felfüggeszti a Csongrád Megyei Építész Kamara tagdíj 
részesedésének a korábbi Elnökség működésére eső tartozás beszedését. A 
következő Küldöttgyűlés dönt az előző időszak költségeinek méltányosságból 
történő elengedéséről, vagy annak visszafizetéséről.  
Tájékoztatta Elnökséget arról, hogy havi bontásban az eddigi pénzügyi 
elszámolásunk elkészült és a Felügyelő Bizottság kérésére az I. és II. negyedéves 
beszámolókat leadtuk. Bár a tagdíjbefizetések még hiányosak, ezt szigorúan be 
fogjuk hajtani. 
A beszámolóból látszik, hogy első félévben elég sok volt a kiadásunk. Ez annak 
köszönhető, hogy ekkor kellett kifizetni a Törvényszék által előírt Felügyelő Biztos 
díjazását, az elmaradt kamarai részesedést, ügyvédi költségeket, a taggyűlés 
költségeit, a TET ülés költségeinek megelőlegezését. 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár: 

Beszámolt arról, hogy tagdíjtartozásokra vonatkozó felszólító levelek a jövő héten 
kiküldésre kerülnek. Ez kb. 100 főt érint. A nyilvántartási díjak beszedése 
megtörtént. A nem fizető nyilvántartottakkal szemben a Kormányrendelet szerint 
jártunk el, azaz a tevékenységüket fél évre, vagy addig, amíg nem fizetnek 
megtiltottuk. Amennyiben ez időszak alatt sem tudjuk a díjat beszedni, akkor a 
névjegyzéki bejegyzésük meg fog szűnni. 

 
Az Elnökség a pénzügyi tájékoztatót tudomásul vette. 
Talmácsi István megérkezett, ezzel az Elnökség létszáma 6 főre emelkedett. 

 
 

3. Napirendi pont: Határozatba foglalt, de elmaradt feladatok átgondolása; az 

Ügyrend módosítása (írásos előterjesztés mellékletben) 

 
 
 



 
 

Nagy Imre: 

Véleménye szerint azért is vannak elfogadott határozatok elvégezetlenül, mert 
egyes feladatokhoz nem lettek felelősök és határidők megjelölve. 
A jegyzőkönyveknek napra készen kell lenniük, mert elfelejtésre kerülnek az 
elvégezendő feladatok. 
A Titkár feladatának kellene lenni, hogy figyelmeztesse az Elnökség tagjait a 
feladatára, illetve kiszignálásra kellene kerülnie az egyes feladatoknak. Erre 
ügyrendi szabály van, módosítási javaslattal kíván majd élni. 

 
Schulcz Péter: 

A választáson is ezt mondtuk, hogy csapatként működünk. Ennek elérése lenne a 
lényeges feladat, ezért szabályoznunk kell a működésünket. 
Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy július 1-től bevezetésre kellett volna 
kerülnie az elektronikus ügyintézésnek. Sajnos ehhez még a program sem készült 
el. Ahhoz, hogy a Titkárság részéről az új rendszer fogadóképes legyen, jelentős 
átalakítást kell a nyilvántartásban tenni. Ez körülbelül 600 ember nyilvántartási 
anyagát, új jelölés szerinti átsorolását, stb…. érinti. Ez a napi feladatok mellett 
nagy leterhelést jelent a Titkárságnak. A jegyzőkönyvek elkészítése ezért csúszik. 

 
Sipos György EFB elnök: 

Véleménye szerint a jegyzőkönyv csak a lényeget kellene, hogy tartalmazza, 
részletes leírás nem szükséges. A megszületett határozatok az elnökségi ülésen 
készüljenek el. 

 A Titkárság munkájához lehetne külső embert is bevonni. 
 
Nagy Imre: 

Ez szerintem az elkényelmesedéshez vezet. Ha mégis ez a többségi álláspont, 
akkor az Ügyrend módosításával kellene ezt bevezetni (szövegmódosítás 
előterjesztésével) és utána szavazhatunk a legközelebbi elnökségi ülésen, most 
nem. 

 
Az Elnökség a jegyzőkönyv tartalmi feltételeit megtárgyalta, a többség véleménye szerint 
a szó szerinti jegyzőkönyvvezetést nem tartják ésszerűnek, mivel az elnökségi ülésről 
hangfelvétel készül, ami bármikor vitás esetekben visszahallgatható. Egyszerűsíteni 
kellene. Célszerű a jegyzőkönyvben csak a lényegi döntést megjelentetni. Megegyeztek 
abban, hogy ezt a korábban elfogadott Ügyrendben kell szabályozni. Az Elnökségből 
Szemerey Márta alelnök vállalta, hogy az Ügyrend erre vonatkozó pontját átvizsgálja és a 
szükséges módosításokat a következő elnökségi ülésen előterjeszti.  
 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
74/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a jegyzőkönyv készítésének Ügyrendben szabályozott 1.8 pontját - 

egyszerűsítés érdekében - átvizsgálja, szükség esetén módosítja. Ennek felelőseként 

Szemerey Mártát bízza meg. Határidőként a következő elnökségi ülést jelöli meg. 

 
Nagy Imre: 

Kidolgozta az elektronikus szavazás lehetőségét és ennek szabályozását, a MÉK 
Alapszabályának hasonló szövegezése alapján. Ehhez az Ügyrend módosítása 
szükséges. A módosítási javaslatot (lásd mellékelt előterjesztést) előzetesen 



 
 

körbeküldte az Elnökség részére. Az előterjesztett javaslat szerves része, hogy az 
eddigi 4. pont alatti tartalom, vagyis a területi referensek kijelölése törlésre kerül, 
mert nem bizonyult életszerűnek.  
 

Szemerey Márta alelnök 
javasolta, hogy a 4.6 pontban szerepeljen az, hogy „három munkanap alatt vissza 
kell jeleznie”, három nap helyett. Felvetette: amennyiben valaki 3 db e-mailre nem 
jelez vissza, szankcionálva legyen. A szabályozás működőképességének 
próbaidőként a következő elnökségi ülésig tartó időszakot javasolta. 

 
Az Elnökség a szankcionálás kérdését megtárgyalta. Arra a közös álláspontra jutottak, 
hogy ez csak abban az esetben fog működni, ha az Elnökség a szabályozott szigorú rendet, 
határidőket következetesen betartja.  
Vesmás Péter megérkezett, ezzel az Elnökség létszáma 7 főre emelkedett. 
 
Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

75/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy az Ügyrend előterjesztett módosítását, azaz a területi referensek 

kijelölését törli, és az elektronikus szavazás szabályozását elfogadja, a visszajelzés 

tekintetében három munkanap határidő megszabásával.  
  
 
4. napirendi pont: Az új kormánystruktúra tárgyalása, cselekvési lehetőségek, 

csatlakozás BAZ megye javaslatához, 

Vesmás Péter elnökségi tag: 
Véleménye szerint, most mikor az új minisztériumi szervezeti rend feláll, fel kell 
időben venni a kapcsolatot. Most kell megalapozni a szakma elismertségét és 
felvetni a szakma problémáit. 

 
Nagy Imre: 

Javaslata szerint egy munkacsoportot kellene létrehozni. Össze kellene állítani egy 
szakma specifikus közbeszerzési törvénymódosító javaslatot, illetve beruházási 
eljárásrendet, amely érinti a tervpályázatok rendszerét, a tervezési díjat, a tervezői 
művezetés és az államosítás kérdését. Belső munkabizottságot kell létrehozni, 
amely összeállítja a módosító javaslatot. A TET ülésen kezdeményező Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamarával és a Szabolcs-Szatmár Megyei Építész 
Kamarával közös véleményt kellene kialakítani. 
 

Az Elnökség egyetértett a közbeszerzési törvény módosítására, és beruházási eljárásrend  
kialakítására irányuló javaslat kidolgozásával, illetve azzal, hogy helyi munkacsoportot 
hozzanak létre erre a célra. A Munkacsoport munkájában az alábbiak kívánnak részt 
venni: 

Schulcz Péter elnök, 

 Nagy Imre 
 Palánkai Tibor  
 Hajós Tibor elnökségi tagok. 
 



 
 

A munkacsoportot a felvetett témák kidolgozására megalakult. 
 
Sipos György EFB elnök:  

Javasolja, hogy a tervezés kerüljön ki a közbeszerzési törvény alól. El kell érni, hogy 
vezessék be a minimál tervezési díjat. 
Kerüljön ki az építészeti tervezés a közbeszerzési törvény alól. 

 
Nagy Imre: 

Nem lehetne ezt elérni. Viszont az értékhatáron kellene módosítani, így a kisebb 
munkákra is ki lehetne terjeszteni a tervpályázatokat és akkor kikerülhet a 
közbeszerzés alól. 

 
 
5. napirendi pont: Tagsági ügyek 
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár előterjesztésére az Elnökség az alábbiak szerint döntött. 
 
5/a. Tagfelvétel: 
 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
76/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Potsa Lóránt Károly okl. építészmérnököt a  Kamara tagjai sorába 2014. 
július 24.-vel felveszi. (Tagsági száma: 06-0406). 

 
Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
77/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Túri Zoltán okl. építésztervező művészt a Kamara tagjai sorába 2014. 
július 24.-vel felveszi. (Tagsági száma: 06-0408). 

 
Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
78/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Vér okl. szerkezettervező építészmérnököt a Kamara tagjai sorába 2014. 
július 24.-vel felveszi. (Tagsági száma: 06-0409). 

 

5/b.Tagsági viszony felfüggesztés: 

 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
79/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Vas Tamás építészmérnök (É3 06-0333) tagsági viszonyának 
felfüggesztéséhez 2014. július 24. napjával hozzájárul.  

 
Sipos György elment. 
 
 
6. napirendi pont: Egyebek 
 

a.) MTA SZAB munkájának segítése 
Vesmás Péter elnökségi tag: 

Felvetette, hogy az Építőművészek Szövetsége felkérte, hogy pár ember 
elérhetőségét a Kamara kiadhassa, erre kéri az Elnökséget. Illetve kéri az 



 
 

Elnökséget, hogy az MTA SZAB építész programja a honlapon feltüntethető 
lehessen esetleg e-mailen kiküldésre kerüljön. 
Kérte az Elnökséget, hogy a Titkárt hatalmazzák fel, hogy a hozzáférésük kiadható 
legyen. 

 
Schulcz Péter elnök: 

Javasolta, hogy az érintett személyektől szerezze be az adataikat, vagy a  
hozzájárulásokat kérje meg az adataik kiadásához. Az Elnökség ebben nem 
dönthet. 

 
Vesmás Péter elment, ezzel az Elnökség létszáma 6 főre csökkent. 
 

b.)  Stifán Sándor főépítészi életmű díj véleményezés 
 
Schulcz Péter elnök: 

Stifán Sándor okl. építészmérnök tervező kollegát Főépítészi Életmű Díjra 
javasolták. Kamaránkat felkérték, hogy Stifán Sándor szakmai munkáságát 
véleményezze. Ezt Szemerey Márta készítette el. 

 
c.) Tervezők között közvetítő szerepet töltsön be az Elnök 

 
Schulcz Péter elnök: 

Tájékoztatott arról, hogy a Móra Ferenc Múzeum Igazgatója kereste meg, hogy a 
Múzeumon lévő ajtócserének tervezési ügyében közvetítő tárgyalásban vegyen 
részt. A korábbi épület felújítási tervet készítő tervező kollega - szerzői jogra 
hivatkozva - nem járul hozzá, hogy más tervező készítse el az épület ajtócseréjének 
a tervét, de ő sem szeretné tervezni. A Kamara össze fog hívni egy „Békéltető 
egyeztetést” a közeljövőben. 

 
d.) TiszapART tv  

 
Schulcz Péter elnök: 

Beszámolt arról, hogy a TiszapART tv a jól sikerült építész témájú adásokat 
folytatni szeretné annak ellenére, hogy egyelőre fél évre lett megkötve a 
szerződés. Tematikailag meghatározzuk a folytatást az eddigiek szerint, de a 
Kamara költségvetését kell egyelőre stabilizálnunk. 

 
Az Elnök az ülést bezárta. 
 
Szeged, 2014. július 29. 
 
     …………………………………………….. 
A Jegyzőkönyvet készítette:   Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár  
 
     …………………………………………….. 
Hitelesítette:       Schulcz Péter elnök  
 
 
 



 
 

melléklet: 

 

A CsMÉK ELNÖKSÉGI ÜGYREND MÓDOSÍTÁSA 

előterjesztés - tervezet 

 

Bevezetés: A CsMÉK  Alapszabálya tartalmazza a szakmai állásfoglalás esetén 

elektronikus szavazás lehetőségét (lásd II. alatt). Ezt az Ügyrendben kell részletesen 

szabályozni. Értelemszerűen alapul vehető a MÉK Alapszabálya, amely részletesen 

szabályoz (lásd III. alatt).  Egyéb pont(ok)-ban  is módosítás szükséges, a tényleges 

működéshez  való igazodás érdekében. Az érvényes Ügyrend itt: 

http://csmek.wordpress.com/2013/10/25/a-csmek-elnoksegenek-ugyrendje/ 

 

I.  

Módosítás tervezet: 

I./A. Az Ügyrend 4. pontja alatti szöveg  törlésre kerül (indok: nem életszerű) 

„4. Területi referensek (kapcsolattartók önkormányzatokkal) 

Szeged kistérség: Schulcz Péter 

Hódmezővásárhely kistérség: Szemerey Márta 

Csongrád kistérség: Nagy Imre 

Szentes kistérség: Hajós Tibor 

Makó kistérség: Vesmás Péter 

Kistelek kistérség: Palánkai Tibor 

Mórahalom kistérség: Talmácsi István” 

I/B Az Ügyrend 4. pontja alattiak helyébe a következő szöveg kerül:  
„4. Elektronikus szavazás szakmai állásfoglalás esetén 

4.1 Az írásban történő szavazás a csmek.elnokseg@gmail.com elektronikus 

postafiókon zajlik.  

4.2 Állásfoglalást szakmai ügyben az Elnökség bármely tagja kezdeményezhet.  

4.3 Szavazati joga az Elnökség tagjainak, tanácskozási joga (módosító szöveg 

javaslat-tételre) a Bizottságok elnökeinek és a Titkárnak van. 

4.4 Az írásos szavazásra bocsátott szakmai állásfoglalást, és ennek indoklását 

tartalmazó előterjesztést, a végső döntés meghozatalát megelőzően legalább 

nyolc nappal kell a szavazati és tanácskozási joggal rendelkező személyekkel 

közölni. A közleményben jelezni kell az esetleges szövegmódosító indítványok 

beküldésére, és /vagy szavazatuk leadására biztosított határidőt. Módosító 

indítványok beérkezését követően újabb, legkevesebb három napos 

határidővel kell külön-külön szavazni az egyes indítványokról, majd az 

előterjesztésről. 

4.5 A határozathozatal során a szavazati joggal rendelkezők  egyértelmű 

„igen-nem” szavazatot adhatnak le, ennek hiányában tartózkodásukat, vagy 

testületi ülés megtartása iránti indítványukat írásban kötelesek jelezni.  

4.6 Az írásos szavazással meghozott határozatot a szavazatok leadására 

biztosított határidőt követő napon kell meghozottnak tekinteni. A 

határozathozataltól távollévőnek kell tekinteni azt a tagot, akitől sem szavazat, 

sem tartózkodom jelzés nem érkezett vissza. A határozatképesség 

megállapítására és a tervezet elfogadására vonatkozó szavazatarányra az 

elnökségi ülésre vonatkozó szabályok irányadók.  

4.7 Az írásos szavazás eredményéről, és az állásfoglalás módjáról a döntés 

meghozatalának másnapján az Elnök emlékeztető útján tájékoztatja a testületi 

tagokat.  

http://csmek.wordpress.com/2013/10/25/a-csmek-elnoksegenek-ugyrendje/


 
 

4.8 Elnökségi ülést kell tartani az előterjesztésre vonatkozó döntéshozatal 

céljából, ha legalább két szavazati joggal rendelkező ezt kérte. 

 

II.  

CsMÉK Alapszabály: 

12.§ 4./ Szakmai állásfoglalás 

a./ Az Elnökség – amennyiben nem ütközik a MÉK hasonló tartalmú állásfoglalásával - 

alapfeladataival kapcsolatosan szakmai állásfoglalást hozhat. Az elnökség szakmai  

állásfoglalását – elfogadást követően - az elnökség tagjai egységesen képviselik. 

b./ Az állásfoglalás meghozatalára, közlésének rendjére a határozatokra vonatkozó 

általános  

szabályok irányadók. 

c./ Szakmai állásfoglalást határozathozatallal elnökségi ülésen, vagy az Ügyrendben 

szabályozott  esetekben ülés tartása nélkül, írásban, elektronikusan lehet hozni. A szavazás 

céljára elektronikus, vagy más telekommunikációs elérhetőségeket lehet alkalmazni. 

d./ Az írásos-elektronikus határozathozatalra vonatkozó részletes szabályokat az Elnökségi  

Ügyrend tartalmazza. 

 

III.  

MÉK Alapszabály: 

3.1.5 Határozathozatal ülés tartása nélkül 

a.) Az írásban történő határozathozatal érvényességének külön feltétele, hogy az adott 

szerv határozattal döntsön az ülés megtartása nélküli határozathozatal lehetővé tételéről, az 

erre a célra létrehozott elektronikus címről, továbbá szavazati és tanácskozási joggal 

rendelkező meghívottai a szavazás céljára elektronikus, vagy más telekommunikációs 

elérhetőségeiket előzetesen írásban a titkárság rendelkezésére bocsássák.  

b.) Az írásos szavazásra bocsátott indokolt előterjesztést, valamint a határozat tervezetét a 

döntés meghozatalát megelőző legalább nyolc nappal kell a szavazati és tanácskozási 

joggal rendelkező személyekkel közölni. A közleményben jelezni kell az esetleges 

módosító indítványok beküldésére, ennek hiányában szavazatuk leadására biztosított 

határidőt. Módosító indítványok beérkezését követően újabb, legkevesebb három napos 

határidővel kell külön-külön szavazni az egyes indítványokról, majd az előterjesztésről. 

c.) A határozathozatal során a szavazati joggal rendelkezők „igen-nem” szavazatot 

adhatnak le, ennek hiányában tartózkodásukat, vagy testületi ülés megtartása iránti 

indítványukat írásban kötelesek jelezni.  

d.) Az írásos szavazással meghozott határozatot a szavazatok leadására biztosított határidőt 

követő napon kell meghozottnak tekinteni. A határozathozataltól távollévőnek kell 

tekinteni azt a tagot, akitől sem szavazat, sem tartózkodom jelzés nem érkezett vissza. A 

határozatképesség megállapítására és a tervezet elfogadására vonatkozó szavazatarányra az 

adott szerv ülésére vonatkozó szabályok irányadók.  

e.) Az írásos szavazás eredményéről, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül a 

testületi szerv elnöke emlékeztető útján tájékoztatja a testületi tagokat.  

f.) Testületi ülést kell tartani az előterjesztésre vonatkozó döntéshozatal céljából, ha az 

írásos határozathozatal nem vezetett eredményre, vagy a szavazati joggal rendelkezők 

legalább 20%-a testületi ülés tartását kérte. 

 

 

Előterjesztő:  

Nagy Imre 

elnökségi tag 


