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JEGYZŐKÖNYV/ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 
 
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 5 (KEZDETBEN 3) FŐ 
 
MEGHÍVOTTAK LÉTSZÁMA 2 FŐ, MEGJELENT 0 FŐ  
 
Schulcz Péter elnök megbetegedése miatt Szemerey Márta alelnök köszöntötte a Kamara 
Elnökségét. Megállapította, hogy a meghirdetett időpontra az Elnökség részéről 3 fő jelent meg, 
így a testületnem határozatképes. Ezért az ülést a döntést nem igénylő pontokkal kezdik. Felkérte 
Hornokné Fehér Zsuzsannát,a Kamara titkárát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 

 

1. Napirendi pont: Őszi munkaidőszak kezdése, teendők megbeszélése, feladatkijelölés 

Szemerey Mártaalelnök: 
 Beszámolt arról, hogy a 74/2014(VII.22.) CSMÉK Eln. hat.számúhatározat felelőseként 

megvizsgálta: a Kamara Ügyrendjében a jegyzőkönyv vezetésről szóló megfogalmazás 
korrekt és tartható. Ezért nem szükséges az Ügyrendet módosítani. 

 
 Egyre több továbbképzést hirdetnek meg. A Titkárság ezeket a meghívókat folyamatosan 

továbbítja a tagok részére. Szükséges lenne felelőst megnevezni ennek a kézbetartására. 
Az Elnökségből két felelőse legyen a feladatnak.  

 Hornokné Fehér Zsuzsanna mellett Palánkai Tibor elnökségi tag - aki a MÉK Továbbképzési 
Testület tagjaként eleve felelős - valakit maga mellé választani fog. 

 
 Szeptemberben elmarad a TET ülés. Ezért valami módon a kapcsolatot tartani kellene a 

MÉK-kel a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos javaslatunk miatt.  
 
Talmácsi István megjelent. Az Elnökség 4 főre bővült, így határozatképes lett. 
 



 
 

Szemerey Márta ismertette a napirendi javaslatát, és szavazásra bocsájtotta. Egy elnökségi tag 
jelezte, hogy hamarabb el kell mennie, ezért az előzetesen kiadotthoz képest kérte, hogy az őt 
érintő témák miatt a napirendi pontok sorrendje változzon meg. 
Az Elnökség a napirendi javaslatot a sorrendi változtatásokkal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
NAPIREND: 

1. Őszi munkaidőszak kezdése, teendők megbeszélése, feladatkijelölés 

szóbeli előterjesztő:  Szemerey Márta 
 
2. A kijelölt munkacsoport beszámolója beruházási eljárásrend átdolgozásában 

végzett munkáról  

szóbeli előterjesztő: Palánkai Tibor,Nagy Imre 
lásd: csmek.wordpress.com 
 
3. A korábbi elnökségi határozatok áttekintése, végrehajtásuk állása 

szóbeli előterjesztő: Szemerey Márta alelnök,  
 

4. 2014. második negyedévének költségvetési eredményei,  

szóbeli előterjesztő: Szemerey Márta alelnök, Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár 
 
5.   Tagsági ügyek 

szóbeli előterjesztő: Hornokné Fehér Zsuzsa, titkár 
 

6.   Egyebek  

 

 

2. napirendi pont: A kijelölt munkacsoport beszámolója a beruházási eljárásrend 

átdolgozásában végzett munkáról 

 
Palánkai Tibor elnökségi tag: 

 Beszámolt arról, hogy az előző elnökségi ülésen megalakult munkacsoport összeállította a 
közbeszerzési törvényhez a módosító javaslat tervezetet. Ezt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kamarába, Bodonyi Csabának továbbították. Ők vállalták korábban, hogy a MÉK 
vezetéshez terjesztik elő, hogy törvényjavaslatot készítsen a két Kamara összeállított 
anyagából. 
A Közbeszerzési Tanácsadó Testülethez is érdemes eljuttatni.A Kós Károly Egyesülethez is 
továbbítaná, annak érdekében, hogy képviselje a mi javaslatunkat.Össze kellene állni a 
MÉK és az MMK vezetőségének, hogy közösen álljanak ki egy közös előterjesztésben a 
közbeszerzési törvény módosítása mellett.Mindenképpen egy közös anyagotkell lerakni a 
Miniszterelnökség elé. Csak egységes véleménnyel lehet elérni valamit. 

 
Nagy Imre elnökségi tag kiegészítette az elhangzottakat: 

A közbeszerzési törvényhez készített módosító javaslatcsomag a honlapra felkerült. A 
Titkárság a tagokat erről értesítette. Lehet véleményeket is hozzáfűzni.  

 
Vesmás Péter megjelent, így az Elnökség 5 főre bővült. 

 

 

 

http://csmek.wordpress.com/


 
 

3. napirendi pont: 2014. második negyedévének költségvetési eredményei 

Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár: 

Beszámolt az év elmúlt 8 hónapjának költségvetési eredményéről. Erről az időszakról szóló 
táblázatot az Elnökség részére bocsájtotta. Mint ahogy már a korábbi elnökségi ülésen is 
szó volt, első félévben elég sok volt a kiadás. Ez annak köszönhető, hogy ekkor kellett 
kifizetni a Törvényszék által előírt Felügyelő Biztos díjazását, az elmaradt kamarai 
részesedést, az ügyvédi költségeket, a taggyűlés költségeit, a TET költségeinek 
megelőlegezését. 
Szeptember hónapban a tagdíjfizetési határidő miatt nagyobb befizetésre számítunk. Bár 
a határidő letelt, még körülbelül 100 fő nem fizetett határidőre. Több olyan tag van, aki a 
júliusban kiküldött felszólításunkra sem fizetett. Ezekre az ötödik napirendi pontnál 
fogunk kitérni. 

 
Az Elnökség a beszámolót tudomásul vette. 
 
 
4. napirendi pont: A korábbi elnökségi határozatok áttekintése, végrehajtásuk állása 

(57/2014(IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy 

a kiegészítésként becsatolt elnökségi határozatok minden egyes elnökségi ülésen áttekintésre, 

teljesítésük számon kérésre kerüljenek, és ez a feladat állandó napirendi pontként szerepeljen az 

üléseken.) 

Nagy Imre: 

 Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy kigyűjtötte az előző elnökségi üléseken hozott-, és 

még végre nem hajtott határozatokat. Mivel a határozatokra nem született felelős és 

határidő, ezért a hatékonyabb működés érdekében kéri az Elnökséget ezek 

meghatározására. 

4/a napirendi pont :38/2013 (XI.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara 
Elnöksége úgy dönt, hogy az Elnökség kidolgozza a CsMÉK média-kulturális és kommunikációs 
koncepcióját. 
Talmácsi István: 

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a honlap átalakítása folyamatban van. 

Bemutatta  a „Trelló” program hozzáférését. Javaslata szerint célszerű az elnökségi 

levelezéseket ezen keresztül folytatni a jövőben.  

Az Elnökségben kialakult  álláspont az, hogy igény lenne egy oktatásra, hogy mindenki tudja 
kezelni a programot.Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős:Talmácsi István 

Határidő:Az októberi elnökségi ülés 

Palánkai Tibor eltávozott, 4 fő maradt az Elnökségből; továbbra is határozatképes. 

4/b napirendi pont :44/2013 (XI.29) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara 
Elnöksége úgy dönt, hogy egy Stratégiai Tervet készít – a kommunikációs stratégia koncepciójára 
alapozva -, mely alkalmas az Elnökség munkaterveként is, és ennek vázlata kerüljön a taggyűlés 
előtt ismertetésre. 
 
 



 
 

Szemerey Márta: 
Javasolja, hogy arra a bemutatóra - ahol ez a médiakoncepció kerül ismertetésre-, legyen 
meghívva az öt főből álló Stratégiai Tanácsadó Testület is. (Vesmásné Zákányi Ildikó, 
Rantal János, Varga László, Pap Ádám, Talmácsi István) 

 
Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős: Szemerey Márta 

Határidő: munkaközi anyag: novemberi elnökségi ülés  

4/c napirendi pont :30/2014 (II.21) CSMÉK Eln. sz. határozat: A CsMÉK elnöksége határoz arról, 
hogy a weboldalán „Panteon” néven emlékoldalt hoz létre, melyen a közelmúltban és korábban 
elhunyt tagjairól rövid emlékezéseket, ismertetőket helyez el,  fotókkal, a jelentősebb munkáik 
bemutatásával. Ehhez a feladathoz az elnökség tagjaiból önkéntes alapon szerveződő csapatot 
hoz létre. 
 

Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős: Szemerey Márta, technikai felelős: Talmácsi István 

Határidő: folyamatos 

 
4/d napirendi pont :35/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CSMÉK elnökségi döntéssel felkéri Hajós Tibort 
és Talmácsi Istvánt, hogy pályázati és egyéb bevételi források felkutatásokra lehetőségeket 
keressen és gyűjtsön. 
 

Talmácsi István:  
Tájékoztatta az Elnökséget – elviekben - néhány pályázati lehetőségről. 
Nagy Imre: 
Felhívta a figyelmet, hogy az elnökségi döntés alapvetően arra irányult, hogy olyan forrásokat kell 
keresni, amelyekkel a Kamara költségvetési bevételhez jut. 
 

Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős: Hajós Tibor, Talmácsi István 

Határidő: folyamatos; első beszámoló: októberi elnökségi ülés 

4/e napirendi pont :36/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS projekt 
kapcsán deklarálja, egyben célul tűzi ki önmaga számára azt, hogy a további építészeti 
létesítmények tervezői tervpályázat útján kerüljenek kiválasztásra. 

  

Nagy Imre:  

Felhívta a figyelmet, hogy a deklaráció egyelőre elmaradt, a nyilvánosság előtt kell ezt 

hatásosan megtenni, minél előbb. 

Szemerey Márta: 
 Kiegészítésként jelöljük meg, hogy a CSMÉK kéri az ELI beruházáshoz írjanak ki 

tervpályázatot és ehhez kéri és a MÉK segítségét. 

Talmácsi István:  

 Tájékoztatta az Elnökséget, hogy részt vett egy  ELI-ről szóló fórumon, ahol már a 

Tudásváros projekt előkészítéséről is esett szó. A jelen lévő DEAK Zrt. képviselőjével egy 

lehetséges együttműködésről beszéltek. Értesült arról, hogy Pap Ádám kolléga szerepet 

vállalt az előkészítésben. 



 
 

Az Elnökség meghatározta a felelőst a határidőt, és a témához meghívandó személyt: 
Felelős: Palánkai Tibor, Schulcz Péter, Talmácsi István 

Határidő: októberi elnökségi ülés  

Meghívandó vendég: Pap Ádám 

4/f napirendi pont :37/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS 
projekthez kötődő Tudományos Park megvalósításának előkészítése érdekében katalizátor 
szerepet kíván betölteni, együttműködve a Csongrád Megyei Mérnök Kamarával, és 
kapcsolatteremtést kezdeményez az összes érdekelt szereplővel. Az Elnökség hivatalosan 
megkeresi az ELI Nonprofit Kht.-t az együttműködés érdekében és felajánlja aktív közreműködését 
tájékoztató előadások szervezésében. 
 
Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős: Palánkai Tibor,Schulcz Péter 

Határidő: októberi elnökségi ülés 

 
4/g napirendi pont :38/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége szoros együttműködés 
kialakítását kezdeményezi az építészeti versenyek, tervpályázatok témájában, ehhez egy 
javaslatcsomagot kínál fel; a tárgyalásokra a következő összetételű delegációkat jelöli ki:  
1. Dr. Szabó Gáborhoz: Schulcz Péter, Nagy Imre, Palánkai Tibor 
2. B. Nagy Lászlóhoz: Schulcz Péter, Talmácsi István, Hajós Tibor 
3. Botka Lászlóhoz: Schulcz Péter Nagy Imre, Talmácsi István 
4. Magyar Annához: Szemerey Márta, Palánkai Tibor, Talmácsi István 
5. Lázár Jánoshoz: Schulcz Péter, Szemerey Márta, Hajós Tibor 
 

Nagy Imre: 

Felajánlotta, hogy a 2. napirendi pont anyagából egy kivonatolt szöveget állít össze, amivel 
meg lehetne a célszemélyeket keresni.  
 

Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt;mivel október közepén választás lesz, és mert 
fognak a személyek változni, ezért a téma a novemberi elnökségi ülésen legyen megtárgyalva: 
Felelős: Schulcz Péter 

Határidő:a novemberi elnökségi ülés 

4/h napirendi pont :59/2014 (IV.18.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  úgy 
határoz, hogy a honlapot megújítja. A belső és külső kommunikációt a honlapra alapozva digitális 
alapokra helyezi. 
 
Talmácsi István:  

Tájékoztatást adott arról, hogy a mai napra már előállította a korábban eldöntött sablon 
mintára az új honlap arculatot (laptopon bemutatta az elnökségnek); de még van rajta 
teendő. Ígéretet tett arra, hogy az októberi ülésre elkészül. 

 
Az Elnökség meghatározta a felelőst és a határidőt: 
Felelős: Talmácsi István 
Határidő: októberi elnökségi ülés 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
80/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége– áttekintve a 

korábbi határozatokból következő, még folyamatban lévő feladatokat – a  felelősöket és 



 
 

ahatáridőket megjelöli,  az ülésen elhangzottak szerint; a jegyzőkönyben kerüljön ez 

rögzítésre. 

A 36/ 2014 (II.21) CSMÉK Eln.sz. határozatot, kiegészíti a következővel: „a CSmÉK 

igényli, hogy az ELI beruházáshoz írjanak ki tervpályázatot, és ehhez kéri a MÉK 

segítségét”. 

 
 
5. napirendi pont: Tagsági ügyek 
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár előterjesztésére az Elnökség tagsági ügyekben döntött, az 

alábbiak szerint. 

 

5/a. Tagsági viszony helyreállítás: 
 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

81/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Hajósné Varga Tímea építészmérnök (É3 06-0040) tagsági viszonyának helyreállításához 

2014. szeptember 29. napjával hozzájárul. 
 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

82/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Szabó Henrietta okl. építészmérnök (É 06-0357) tagsági viszonyának helyreállításához 

2014. szeptember 29. napjával hozzájárul.  

 
5/b. Tagsági viszony felfüggesztés: 
 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

83/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Kincses György okl. építőmérnök (É 06-0055) kamarai tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. szeptember 30. napjával hozzájárul.  

 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

84/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Farkas Józsefné (Huszti Mária)üzemmérnök (É/1 06-016) kamarai tagsági 

viszonyának felfüggesztéséhez hozzájárul.  

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
 Tájékoztatta az Elnökséget az egy éven túli-, illetve 2014 I. félévi tagdíjelmaradásokról. 

2013 II. félévi és 2014 I-II. félévi tagdíjjal tartozókat levélben 40 napos határidő 
biztosításával felszólítottuk. Határidő leteltével sem rendezték tagdíjtartozásukat. 

 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

85/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akinek egy éven túli tagdíjelmaradása van, és névre szóló levélben a 

befizetésre 40 napos határidővel fel lett szólítva, a kamarai törvény alapján tagdíjtartozás 

miatt kizárásra kerül. 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

A második félévi tagdíjat még kb. 100 fő nem fizette be. A Titkárság újból kiküldi a 
felhívást. Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az első félévi tagdíj+pótdíj elmaradással 
rendelkező tagok a felszólító levele postázásra kerültek. 

 Több tag a tagdíjat befizette, de a pótdíjat nem.  
 
 
 



 
 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

86/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, aki a tagdíjtartozási felszólításra az első félévi tagdíjat pótdíj nélkül fizette 

meg, a pótdíj összegét tagdíjtartozásként tartja nyílván. 
 

Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy sok a tagsági viszonyát felfüggesztett tag. Ezeknek a 
felülvizsgálatát a Titkárság megkezdi, és tagságuk rendezésére hívja fel figyelmüket. 
 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
87/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akinek a  tagsági viszonya korábban kért felfüggesztésének öt éves 

határideje lejárt, és a titkár tájékoztatására sem kéri a tagságának helyreállítását, az 

elnökség a kamarai törvény erre vonatkozó előírása szerint a tagsági viszonyt 

megszünteti. 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

Beszámolt arról, hogy az Elnökség korábban részletfizetési kedvezmény esetén 
méltányosságot gyakorlott tagjai teljesítik-e a feltételeket. Három főt érintett a kérdés. 
Sajnos a három főből egy fő a részletfizetés lehetőségével sem élt. 

 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
88/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy azt a tagot, aki korábban részletfizetési kedvezményt kapott és a tag ezzel a 

lehetőséggel nem élt, 40 napos határidővel fel kell szólítani az elmaradt tagdíj pótdíjjal 

együtt történő befizetésre. Amennyiben nem teljesíti a befizetéseket, tagságát a kamarai 

törvény szerint meg kell szüntetni. 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

Tájékoztatta az elnökséget arról, hogy több tag nem tett eleget a korábbi befizetésekről 
szóló felszólításnak. Viszont 2013 II. félévtől amióta a Kamara újból elindult a tagdíjat 
megfizette. Korábbi befizetésekről jelenleg nincs nyilvántartásunk. 

 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
89/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, aki korábbi befizetések igazolásáról szóló felszólításnak nem tett eleget, 

viszont azóta a tagdíjat rendszeresen fizeti, jelenlegi nyilvántartásunk szerint 

tagdíjtartozással nem rendelkezik. Azonban abban az esetben, ha előző évek 

nyilvántartásait a Kamara vissza kapja, és ebben tagdíjelmaradás szerepel, az elmaradt 

tagdíjak tagdíjtartozásnak minősülnek és pótdíjjal együtt beszedésre kerülnek.  

 
 

6. napirendi pont: Egyebek 

Kötelező továbbképzés 

Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az új rendszerű kötelező továbbképzés elkezdődött. 
Megmaradt a távoktatásos és a kihelyezett oktatás. A távoktatás jogát csak az Építész 
továbbképző kht. kapta meg. Kihelyezett oktatást a Minisztérium által meghatározott 
témakörökkel és oktatókkal lehet megtartani. 
Jelenleg az Építőmesterek Szakmai Szervezet jelentkezett be, hogy ajánlják képzésüket. 
Ennek díja 250.000,-Ft. Amikor az Elnökség dönt, hogy továbbképzést kíván szervezni, 
további ajánlatokat is fogunk kérni. 



 
 

 

Elektronikus ügyintézés 

Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
Beszámolt arról, hogy a július 1-el bevezetésre kerülő elektronikus ügyintézés még a tagok 
részéről nem működik. Sajnos a kamara oldaláról sem. Napi problémákkal állítják szembe 
a titkárokat. A hivatalos „éles” rendszer folyamatos módosítás alatt áll. Ennek 
következménye képen, az időnk jó része abból áll, hogy a módosítás miatt elrontott 
dolgokat a tagok nyilvántartásában helyreállítsuk. Így nem biztosított részünkre az, hogy a 
Névjegyzéket „rendbe rakjuk”, a holnapi nap újra kell kezdeni. 

 
Kiállítás szervezése Csongrád Megyében 

Szemerey Márta: 
Több építész jellegű vándorkiállítás is indult az országban. Jó lenne Csongrád megyébe is 
lehozni valamit.Mostani anyagi helyzetünk nem ad erre lehetőséget, hogy szervezzünk 
ilyet. Jövő évben térjünk erre vissza. A terem, a meghívók mind pénzbe kerülnek. 
Következő elnökségi ülésen visszatérünk rá. 

 

„Élhető városok” című könyv. 
Nagy Imre: 

Dán várostervező írta ezt a könyvet. Kellene a Kamarának venni egy példányt, hogy bárki 
megnézhesse (Rigó Mihály mérnök kolléga részünkre is felvetett javaslata ez). Az Elnökség 
egyetértett a javaslattal. 

 

Továbbképzésekről tájékoztató 
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár: 

A tömeges továbbképzési rendezvények miatt megerősítést kér az Elnökségtől abban, 
hogy mi szerint legyenek a továbbképzések kiküldve, illetve a honlapra feltéve. 
Véleménye szerint a Csongrád Megyében szervezendő továbbképzések legyenek 
mindenkinek személyesen kiküldve (max. naponta egy), ami a megyén kívüli szervezés (pl. 
Budapest…..) az legyen a honlapon olvasható. 
Az Elnökség ezzel a gyakorlattal egyetért. 

 
 
Az Alelnök az ülést bezárta. 

 
Szeged, 2014. október 13. 
 
 
     …………………………………………….. 
A Jegyzőkönyvet készítette:   Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár 
 
 
 
 
     …………………………………………….. 
Hitelesítette:       Szemerey Márta alelnök 


