
 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a Csongrád Megyei Építész Kamara 

2014.május 19-i Taggyűléséről 

 

 

Készült: 2014. május 19.-én a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában 

   6722 Szeged, Párizsi krt. 8-12 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

  

Schulcz Péter elnök 8,30 órakor üdvözli a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Tisztújító Taggyűlés nem határozatképes, mivel a törvényben előírt 

50%+1 fő, azaz 230 tagság alapján szükséges 115 főből csak 22 fő jelent meg. Ezért a 

meghívóban megjelöltek szerinti 9,00 órára ismételten összehívja a Taggyűlésre a tagságot. 

Az azonos napirenddel összehívott ismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha a bejegyzett 

tagok 10%-a jelen van.  

 
Az Elnök 9,00 órakor a Taggyűlést megnyitja. 

Megállapítja hogy a megjelentek száma 29 fő így a Taggyűlés határozatképes. 

 

Schulcz Péter javasolta a jegyzőkönyv vezetőjének Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár 

asszonyt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Végváriné Krisztik Katalint és Siposné Kapás Mártát 

javasolta, akik vállalták a feladat ellátását.  

 

A tagság a jegyzőkönyvvezető személyét és a hitelesítőket 2 fő tartózkodással elfogadta. 

 

Ezt követően az Elnök a szavazatszámláló bizottság tagjára tett javaslatot; Hajós Tibor 

személyében, akik elfogadta a jelölést.  

 

A tagság egy fő tartózkodással elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagját. 

 

Az Elnök a levezető elnök személyére Talmácsi Istvánt javasolta.  

 

További javaslat nem érkezett 

 

A jelenlévők kézfeltartással egy tartózkodás mellett Talmácsi Istvánt az ülés levezető 

elnökének megválasztotta. 

 

Talmácsi István átveszi a taggyűlés vezetését, és ismerteti – a meghívóban kiküldött – 

napirendet. Technikai javaslattal él, hogy aki a gyűlés során hozzászól, az a nevének 

bemondásával - a készülő hangfelvétel miatt - a mikrofonba mondja. 

 

A hozzászólások idejét 5 percre korlátozza. 

 

A jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag az időkorlátozást elfogadta.  
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Ezt követően a taggyűlésre kiküldött napirendi javaslatot ismertette. Észrevétel, kiegészítés 

nem volt, ezért egy tömbben bocsátotta szavazásra a napirendet, amit egyhangúlag a 

taggyűlés elfogadott. 

 

1/2014. (VI.17.) CSMÉK Tgy.határozat: 

A Taggyűlés a meghívóban kiadott napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirendi pont 

 

Levezető Elnök felkérte Schulcz Pétert a Kamara Elnökét, hogy a napirend szerint tartsa 

meg beszámolóját a tavalyi év feladatainak teljesítéséről és a 2013. II. félévi költségvetés 

beszámolójáról, végrehajtásáról. 

 

Schulcz Péter: 

Az Elnök időkímélési okok miatt az írásbeli beszámolót három területet érintve egészítette 

ki. 

A 2013 és 2014 év eddig eltöltött időszak eseményeiről a kiadott iratanyagban aprólékos 

beszámoló került összeállításra.  

 

Nagy teherrel indult a kamara, nagyon nehéz feladata, hogy kialakítson egy rendszert. 

  

Folyamatban lévő ügyek: 

- A peres ügyek továbbra is folynak 

- Tagrevízió is folyamatban van, még mindig tisztázni kell, hogy ki milyen 

viszonyban áll a Kamarával és ki hogyan áll a befizetésekkel.  

Sürgős feladat, be kellene fejezni július 1-ig, amikor bevezetésre kerül az 

E-ügyintézés a Kamarában is.   

- Fontos feladata a Kamarának, kapcsolatok teremtése a társkamarákkal, az 

önkormányzatokkal, illetve más közösségi szervezetekkel 

- Újból nagyobb részt kívánunk venni a továbbképzésekben. Törekedünk 

arra, hogy „SZOLGÁLTATÓ KAMARA” legyünk. 

A továbbképzéseken támogatást szeretnénk biztosítani a tagok részére 

kedvezményes részvételi díj biztosításával. 

 

Költségvetési beszámoló: 

Táblázatos formában került összeállításra. Csak a 2013 július 1-től lévő időszakról tudunk 

beszámolni. Előző időszak pénzügyi anyagait a rendőrség vizsgálatra lefoglalta. 

Nem tudjuk még biztosan a tagdíjtartozásokat, így teljes képünk nincs a kamara 

helyzetéről. 

Kifizettük egy részét a MÉK felé elmaradt kamarai részesedésnek. 

2014 évben próbáltuk stabilizálni a Kamara helyzetét. 

 

Talmácsi István: 

Hozzászólás, kiegészítés van-e? 
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Koczor György: 

Fel kívánom tenni, hogy nem merült-e fel aggály az Elnökségnek arról, hogy a Titkár és a 

Titkársági dolgozó családi kapcsolatban áll egymással, hiszen az alapszabály szerint a 

Titkár az ügyviteli munkatárs munkáltatója és Ő állapítja meg a bérezését is. 

 

Schulcz Péter: 

A probléma felmerült. A helyzet úgy lett kezelve, hogy az ügyviteli munkatárs felettese az 

Elnök és a bérét az Elnökség állapítja meg. Ez a helyzet ideiglenes állapot, egyenlőre 

ezzel tettük a kamarát működőképessé. 

 

Talmácsi István: 

Összegezve az elhangzottakat, Koczor György a választ elfogadta, a Taggyűlési 

határozatban erre történő kitétel beírásával. 

 

Van-e még hozzászólás? 

Az Elnöki beszámolót a Bizottsági Elnökök beszámolója után fogjuk megszavaztatni. 

 

Etikai-fegyelmi Bizottság jelentése következik 
 

Kíván-e kiegészítést tenni Sipos György a Bizottság Elnöke? 

Ha igen, akkor fáradjon ki a mikrofonhoz. 

 

Sipos György:  
Fontosnak tartja azt, hogy ha valaki Etikai eljárást kíván indítani, az Etikai Kodex-ben 

előírtak szerint tegye ezt meg, mert az eljárást csak a szabályosan beadott bejelentés 

alapján lehet elindítani. 

Fontos, csatolni kell a költségvállalásról szóló nyilatkozatot. Az I. fokú eljárás díja 50.000 

Ft, a II. fokú eljárás díja 100.000,-Ft. Ezért lehetőleg mindenki próbálja először 

megbeszélni egymás között, rendezni vitás ügyeiket, és csak ha ez nem sikerül, abban az 

esetben forduljanak az Etikai Bizottsághoz. 

 

Talmácsi István: 

Kiegészítés, hozzászólás nincs. 

 

Felügyelő Bizottság jelentése következik 
 

Valkony Károly kiegészítést kíván tenni. 

 

Valkony Károly:  

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a Taggyűlésen nagyon kis létszámmal jelent meg a 

tagság, hiszen a tagság, azért ezt az Elnökséget választotta meg, mert bíztak a változásban. 

Az elnökség azon dolgozik, hogy a megújult kamara betöltse, a feladatát, szakmai 

érdekképviseletként működjön, másrészt kiépítse azokat a társadalmi és gazdasági 

kapcsolatokat, amely ahhoz szükséges, hogy a tagok eredményesen gyakorolhassák 

szakmájukat, harmadrészt, hogy közösséget teremtsenek. 

Eddigi munkájukért tiszteletdíjat nem vettek fel. 
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Közeli egy év működése: 

 

A Kamara az elmúlt évekhez viszonyítva ellentétesen működik. 

Megváltozott a kamara filozófiája. Az Elnökség közösségként azon dolgozik. 

Kamarának akkor van értelme, ha a tagság úgy éli meg, hogy Ő érte van a kamara, tehát 

SZOLGÁLTATÓ KAMARA legyen.  

 

Titkárság: Az adminisztrációs rendszert újból ki kellett építeni.  

Iratok hiánya és az adminisztrációs rendszer helyreállítása nagyrészt megtörtént. 

 

Elnökség: Alapszabály teljes átalakítása vált szükséges. A jelenlegi Alapszabály nem felel 

meg a Kamarai Törvény előírásainak.  

Ezért ajánlom a Módosított Alapszabály elfogadását. 

 

Kamara gazdálkodása: Tagdíjbefizetések pontos betartatása fontos, az alapszabályi 

előírásokat szigorúan be kell tartani. Ennek érdekében élni kell az Elnökségnek az Új 

Alapszabály adta lehetőségekkel. 

Szakmai kamarákkal való kapcsolattartás csak abban a helyzetben lehet megvalósítani, ha 

a pénzügyi helyzetünk stabil és kiszámítható. 

 

Kamara kapcsolatteremtése: A FEB fontosnak tartja a Gazdasági kamarával történő 

szorosabb kapcsolat kiépítését. 

 

Költségvetési beszámoló: Csak a 2013 II. félév időszakát tartalmazhatta a beszámoló, hiszen 

az első félévi adatok nem állnak rendelkezésünkre. Amennyiben az iratok a rendőrségtől 

visszakerülnek, könyvvizsgálást kérünk az előző gazdálkodásról. A tagdíjbevétel 35%-os 

hátralékának behajtása fontos. A Kamara jelentős mértékben lealkudta az iroda bérleti 

szerződését, így marad a megszokott irodában a Titkárság. 

 

Az Elnökség 2013. II. félévre szóló beszámolóját elfogadásra javaslom. 

 

2014 évi beszámoló  

Bevételi oldalon lévő tételek kibővülnének. A tagdíjbevétel mellett szponzori támogatásra 

is számítunk. 

Kiadási oldalon egyensúly kialakítása jellemez 

Normális működés visszaállítása a kitűzött cél. 

 

Felügyelő bizottság a gazdasági helyzet stabilitása érdekében negyedévente bekéri a 

titkárságtól a tagdíjbefizetések és a kamara pénzügyi beszámolóját 

 

Kamarai honlap: Fontosnak tartja a Bizottság a kamara kommunikációját a tagság felé. 

Mindenkinek figyelmébe ajánlom. A Felügyelő Bizottság a honlapon későbbiekben  

egy fül hozzáadásával napi szinten jelen kíván lenni a Kamara életében. 

 

Javaslatok 

- A taggyűlés fogadja el a z Elnök 2013. évi beszámolóját 

- A taggyűlés fogadja el a z Elnök 2013. II. félévi költségvetési beszámolóját 

- A taggyűlés fogadja el 2014. évi költségvetési beszámolóját. 

- A taggyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság beszámolóját. 
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Talmácsi István: 

Van-e valakinek hozzászólása? 

 

Koczor György: 

Szponzori támogatások milyen kötelezettséggel járnak a Kamara felé, összeegyeztethető-e 

a Kamara semlegességével? 

 

Valkony Károly: 

A tagság érdekében történő és a kamara által szervezett továbbképzések, programok 

támogatásában várható hogy a gazdasági cégek részt vesznek, együttműködnek a 

Kamarával.  

 

Schulcz Péter: 

A kamarai Törvény 2014 évi módosításával lehetővé tette a gazdasági tevékenység 

végzését a kamarák részére. 

Ha a Kamara tovább is fenn kívánja magát tartani, akkor kénytelen lesz gazdasági 

tevékenységet végezni, hiszen egyre több szünetelő tag van, egyre kevesebb a 

tagdíjbevétel. 

 

Kiss Lajos: 

A Tagságot igenis hozzá kellene juttatni az újdonságokhoz, a tájékoztatásokhoz. 

Az elfogadó szakmai szervezeteknek is az az érdeke, hogy hozzáférjen az új dolgokhoz. 

Az elnökség biztosan meg fogja vizsgálni, hogy szabad-e együttműködést kötni az egyes 

cégekkel. 

 

Talmácsi István: 

Tisztességesség és az átláthatóság áll az Elnökség szeme előtt. 

 

Vesmásné Zákányi Ildikó: 

Továbbképzések marketing jellegű irányban mennek el. Jó lenne, ha ingyenes 

továbbképzések lennének. 

 

Talmácsi István: 

Abba az irányba próbálunk menni, hogy minél kedvezményesebb továbbképzéseket 

tudjunk rendezni. Ezt azonban nem biztos, hogy szponzor cégek nélkül meg lehetne oldani. 

A megelőző héten került megrendezésre egy olyan továbbképzés, amelyre a kamara 

megállapodást kötött a szervezőkkel, amely alapján a 4000Ft-os továbbképzésen a tagság 

1500Ft-ért vehet részt. 

 

Schulcz Péter: 

Mivel szolgáltató kamarát szeretnénk ezért fontos a bevételi források bővítése, hogy minél 

szélesebb körben tudjunk támogatást kötni a tagság érdekében. 

 

Pászti-Tóth Gyula: 

Javaslom, hogy szponzori támogatásokról a Felügyelő Bizottság negyedéves beszámolója 

alkalmával számoljon be az Elnökség. 
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Talmácsi István: 

A munkánk során mindenki kapcsolatba kerül különböző cégekkel. Körültekintően kell 

eljárni és kialakítani a helyes gyakorlatot. 

Semlegességet kell a gyakorlat során előtérbe helyezni, ami nem egyszerű kérdés. 

 

Valkony Károly: 

Folyamatában a Felügyelő Bizottság negyedévente vizsgálni fogja, hogy a Kamara az 

alapszabályban előírtaknak megfelelően működik-e, és a Kamarai Törvényben előírtaknak 

megfelelően jár –e el.  

 

Talmácsi István: 

Amennyiben nincs hozzászólás, úgy szavazásra bocsájtom a tavaly évi feladatainak 

eljesítéséről és a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Határozat: 

2/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökség 2013-ban végzett munkájáról 

és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja azzal, 41/2014 (II. 21) az Elnökségi 

határozatának megfelelően az ügyviteli munkatárs munkaviszonyát átmenetinek tekinti és 

felette történt munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. (35 IGEN   0 NEM    0 

TARTÓZKODÁS) 

 
A levezető elnök szavazásra bocsájtotta az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését.  

 

3/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai és Fegyelmi Bizottság 

beszámolóját elfogadja. (35 IGEN 0  NEM 1fő TARTÓZKODÁS) 

 

A levezető elnök szavazásra bocsájtotta a Felügyelő Bizottság jelentését. 

 
4/2014. (V. 19.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját 

elfogadja.(35 IGEN    0 NEM  1fő TARTÓZKODÁS) 

 

 

4. napirendi pont: 
 

A levezető elnök felkérte Schulcz Pétert a 2014 évi költségvetés ismertetése. 

 

Schulcz Péter:  

Mint ahogy a kiadott táblázatból is kiderül, az egyik legnagyobb kiadása a Kamarának a 

2013 évből áthúzódó költség, a Felügyelő Biztos díjazása, amit a törvényszék állapított 

meg. 

Az Elnökség hosszas finomítással átgondolással készítette el a költségvetést. 

Be kell vonni a más forrást is. 

Próbáljuk a tagság felé történő kommunikációt kibővíteni. (TV műsorok, honlap). 

Erősíteni kell az építészek presztízsét. 
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Kiss Lajos: 

Van-e valami lehetősége a Kamarának arra, hogy az elmúlt évek jogszerűtlen kifizetésit 

behajtsa. Ez több millió forint lehet? 

 

Sculcz Péter:  

Pontos információval csak akkor tudunk szolgálni, ha a rendőrségtől visszakapjuk az 

ügyiratokat. Ez lehet az alapja a hiányzó összeg visszakövetelésének. 

Munkaügyi per tovább folyik a volt adminisztrátorral. Ebben az esetben is van követelése a 

Kamarának, de a per még mindig I. fokon tart, ezért egyenlőre nem tervezhető ez az 

összeg. 

 

Rantal János: 

Hogyan érvényesíthető a MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA érdekképviselete a minimál 

tervezési díj, pályázatok, szerzői jog kérdésében ahol a tagok teljesen kiszolgáltatott a 

helyzetük. 

MÉK részesedés fejében mit végez az Országos kamarák, a tagok érdekében? 

 

Schulcz Péter: 

A Csongrád Megyei Építész Kamara javaslatára kihelyezett TET ülések megtartását 

szorgalmazunk a MÉK-nél, amire 2014. évben már harmadik esetben lesz mód (Győr, 

Miskolc, Szeged) 

A TET ülés alkalmával többször merült fel témaként a pályáztatások fontossága, a minimál 

díjak kérdése, és sok más probléma.  

Megpróbáljuk, mint Csongrád Megyei Építész Kamara az építészek problémájára felhívni 

a figyelmet. Egyeztetést folytatunk az SZTI-vel. a pályáztatások ügyében. 

Amíg nem érvényesül az építészeti érték, mint pozitív verseny, addig nagyon nehéz 

valamit is elérni.  

 

Rantal János: 

Úgy érezzük, hogy nincs szakmai képviselet, rámenősebben kell a Kamarát képviselni. 

Volt egy ígéret, hogy minimalizálják a tervezési díjakat, hol áll ez az ügy? 

 

Schulcz Péter: 

A MÉK ezt kidolgozta, kormányjavaslat tervezett született erről, de kivették a tárgyalandó 

ügyek közül.  

Mindenképpen erősíteni kell a szervezetet, hogy ne történjen ilyen. 

 

Vesmás Péter: 

A MÉK-nek kellene kitalálni, hogy hogyan tudják érdekeinket érvényesítetni. 

 

Kiss Lajos: 

Kérjük fel az Elnökséget, hogy kérje a MÉK-től a kamarai részesedés mentességét 

legalább 2 évre. Vállaljanak közösséget velünk, hiszen a helyzet kialakulásához, ha passzív 

módon is, de hozzájárultak. Javaslom a kezdeményezést az Elnökség kezdje meg. 

 

Nagy Imre: 

A költségtervezet keretösszegeket tartalmaz, a taggyűlés most felhatalmazást ad az 

Elnökségnek, a bevételi oldalon és a kiadási oldalon is hogy ebben a keretösszegben 

gazdálkodjon. 
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Talmácsi István levezető elnök a 2014. évi költségvetést szavazásra bocsájtotta. 

 

5/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat  

1./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2014. évi költségvetés tervezetet 

elfogadja ( 32 IGEN 0NEM  4 TARTÓZKODÁS) 

 

 

5. napirendi pont: 

 
Az Alapszabály módosítás előterjesztése következik 

 
Talmácsi István felkérte Nagy Imre Elnökségi tagot, hogy terjessze elő a tagság részére az 

Alapszabály módosított részleteit. 

 

Nagy Imre: 

A taggyűlési anyagban az Alapszabály módosítás szövegét összehasonlító és magyarázó 

szöveggel ellátva a tagság részére megküldésre került.   

Erre tagság részéről Alapszabály módosító javaslat a kamarához a taggyűlés kezdetéig nem 

érkezett. 

 

Nagy előkészületek alapján született meg ez az Alapszabály módosítás. Az Alapszabály 

módosítását előzetes véleményezésre a Belügyminisztériumhoz megküldtük. A vélemény 

megérkezésének időpontjához kívántuk igazítani a Taggyűlés időpontját. Sajnos tovább 

nem lehetett várni a véleményre ezért tartjuk most a taggyűlést. 

A Kamarai Törvény szövege kikerült az Alapszabály szövegből. 

Az Alapszabály szövegezése és a tartalmi módosítása a Kamarai törvény módosításával 

vált szükségessé. 

Ezen felül két szabályzatot készített még az Elnökség, mely ez mellékleteként csatolásra 

került. 

- Bekerült az Alapszabályba a Választási Bizottság szerepe és feladatai. 

- Tartalmazza a Szakmafelügyelet, Kamarai Biztos kijelölését, igazodva 

a MÉK Alapszabályában elfogadottakra. 

- Fontos kiemelni a küldöttek választásának lebonyolítási kérdéseit, ami 

szerint nem automatikusan lesz az Elnökség küldött is, hanem külön 

választani kell. Függetlenséget kell biztosítani. 

- Fontos változás a MÉK Alapszabálya alapján beemelésre került az 

Alapszabályba az elektronikus szavazás lehetőségének biztosítása. 

 Ennek szabályai később a Kamara ügyrendjében kidolgozásra kerül. 

- Bekerült a szabályzatba a weboldal kérdése. 

 

A Belügyminisztérium kérte, hogy ha szükségesnek látja a Kamara, adjon a szabályzatban 

lehetőséget a Helyi Csoportok alapítására. Ez a lehetőséget is beépítésre került. 

 

Mivel módosító javaslat a Szabályzathoz nem érkezett ezért kérem a Taggyűlést, hogy az 

Alapszabály módosítást fogadja el. 
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Talmácsi István: 

Van-e valakinek kérdése, észrevételeket. 

 

Vesmásné Zákányi Ildikó: 

Van-e a módosító indítványoknak jogi kontrolja, a korábbi problémák elkerülése végett. 

 

Nagy Imre: 
Természetesen törvényességi kontrollja lesz az Alapszabály Módosításnak, mivel mind a 

Belügyminisztériumhoz mind a Törvényszékhez az Anyagot el kell küldeni. 

A módosítás a Kamarai törvényen és a Magyar Építész Kamara Alapszabályán alapul. 

Fontos megemlíteni, hogy kik vettek részt ebben a nagy munkában: 

    Balogh Tünde 

    Sipos György 

    Szemerey Márta 

    Nagy Imre 

Az elkészült anyagot mind a Titkár mind az Elnökség többször véleményezett. 

 

Szemerey Márta: 

Precízen össze lett állítva, lábjegyzetként szerepel a Kamarai Törvény egyes pontjai és a 

MÉK Alapszabályi hivatkozásai. Szerintem ez így teljesen egyértelmű, hiszen minden 

hivatkozást látni lehet. Ezt az Alapszabályt most el kell fogadni, hiszen a jelenleg érvényes 

alapszabály elavult, módosítani kell. Amennyiben a Törvényességi Felügyelet hibát talál 

benne, ki fogjuk javítani és újból össze fogunk egy taggyűlést hívni az elfogadására. 

 

Kiss Ágoston: 

A honlapon egy egységes szerkezetben is szerepeljen az anyag. 

Választott bizottságoknál egy betű javítása szükséges és a végén a hivatkozásban a dátum 

legyen javítva. 

 

Sipos György: 

Helyi csoportok választásánál van döntési joga a taggyűlésnek. A döntés megszületése után 

a feltett három változat közül az elfogadott pont marad, a másik két pont az anyagból 

törlődik. 

 

Talmácsi István: 

Tartalmi illetve módosítási javaslat van-e még? 

 

Nincs. 

 

Szavazás következik: 

 

Ki az aki helyi csoport alakításának elvetését javasolja  

8 fő 

Ki az aki helyi csoport alakításának lehetőségét az Alapszabályban megmaradásra javasolja  

24fő 

Tartózkodott 2 fő 

 

kétharmad rész megvan, tehát  
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6/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat  

1./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az előterjesztett Alapszabály módosítást 

elfogadja (33 IGEN  0NEM  1fő TARTÓZKODÁS) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Talmácsi István: 

A Kamara elnöksége 3 főből álló Jelölő Bizottság Döntéselőkészítő Testületet állított fel. 

 

Elnök:  Gyenizse János 

Tagjai:  Balogh Tünde 

Siposné Kapás Márta 

 

A Testület a munkát elvégezte, a meghívóhoz a Választási Jelölő Bizottsági tisztségekre 

jelöltek listáját mellékeltük. 

 

Kérdezem, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Gyenizse János nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Talmácsi István: 

A Tagságot kérdezem, kíván- e valaki újabb jelöltet állítani? 

 

Nem 

 

Megkezdjük a választást. 

Ismertetem a jelölteket. 

 

Jelöltek: Abou Abdo Tamás 

Bálóné Serfőző Erika 

Dékány István 

Fehér Csaba 

Fogas Péter 

Fontos Rómeó 

Sólyom János 

Szilágyi Ferenc 

Dr. Végváriné Krisztik Katalin 

 

A Választási Jelölő Bizottság 3 fő tag és 3 fő póttagból áll. Ennyi tagot kell választani. 

 

A jelölő listán jelenleg 9 név szerepel. 

További jelölés nem volt. 
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Megállapítom, hogy a szavazólistára történő felvételüket a taggyűlés egyszerű többséggel 

elfogadta. 

 

Kérem, hogy a szavazólapon lévő személyek álljanak fel, hogy mindenki megismerje Őket. 

 

Kérem a kamara titkárát a szavazólapok elkészítésére, ismertetem a választás módját. 

 

A választás a nem javasolt személyek listáról történő kihúzásával történik. 

Az a szavazólap érvényes, amelyik a választható tagoknál nem tartalmaz több nevet. 

Tehát jelen esetben 6 névnél több név ne maradjon áthúzás nélkül a lapon. 

 

A szavazólapokat a felállított zárt urnába kell belehelyezni. A Titkárság regisztrálja a 

szavazólapot leadó tagokat a Felügyelő Bizottság felügyelete mellett. Felkérem Valkony 

Károlyt, Kiss Ágostont, és Kónya Imrét a munkára 

A szavazatszámlálást a megválasztott szavazatszámlálók végzik a Felügyelő Bizottság 

ellenőrzése mellett. 

 

Megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki a leadott szavazatok egyszerű többségét 

megkapta. 

 

A tagok –póttagok aránya a szavazatok számának erőarányában dől el. 

 

Tájékoztatom a tagságot, hogy a leadott szavazatokból 33 db érvényes, 1 db érvénytelen 

szavazat volt. 

 

Az érvényes leadott szavazatok alapján Bálóné Serfőző Erika és Fogas Péter azonos (26) 

szavazatot kapott. Ezért két lehetőség van, vagy újra szavazás, vagy esetleg ha valamelyik fél 

lemond a másik fél javára. 

 

Bálóné Serfőző Erika lemond a jelöléséről Fogas Péter javára. 

Így újraszavazás nem szükséges. 

 

Tehát az érvényes leadott szavazatok alapján kihirdetem a Választási Jelölő Bizottság 

tagjait: 

 

7/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat  

1./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése által 2014 május 19.-én megválasztott 

Választási Jelölő Bizottság tagjai: 

 

1. Dr. Végváriné Krisztik Katalin 

2. Fontos Rómeó  

3. Fogas Péter  

 

Póttagok: 

4. Sólyom László 

5. Szilágyi Ferenc 

6. Abou Abdo Tamás 

 
Gratulálok a megválasztott tagoknak. 
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A 7. napirendi ponttal folytatjuk a taggyűlést 

 

Az elmúlt négy éves időszak kialakulását vizsgáló Ad-Hoc Bizottság beszámolója következik. 

 Előadója Pászti Tóth Gyula a Bizottság Elnöke. 

 

Pászti Tóth Gyula: 

Az Ad-Hoc Bizottság az elmúlt négy év időszakának vizsgálatára lett létrehozva, úgy, 

hogy tagjai egyik félhez sem tartoznak, tehát semlegesek. A bizottsági tagoknak már 

személye is garancia arra, hogy korrekt döntést hoznak. 

A bizottság dokumentumok alapján vizsgálódott, mely alapján állt össze a beszámoló. 

Egyenként külön-külön nem tudták a vezetőségi tagokat vizsgálni, a pénzügyi helyzetet, 

pedig hivatalból vizsgálják. 

A bizottság három szempontot vizsgált, a törvényességet,  

etikai részt (a döntések mennyire szolgálják a 

tagság érdekét). A tanulság levonása a cél, 

melyből sokat lehetne tanulni. 

Kamara egységének megőrzése 

 

Vizsgálati szempontok: 

Törvényesség: mennyire felelt meg a Kamara működése a Törvénynek és az Alapszabálynak 

A Belügyminisztérium leírta, hogy attól a naptól kezdve, amikor 2009-ben 

megrendezésre került az eredménytelen választás, az Elnökség törvénytelenül 

működött. 

Etikai rész: 
 Vizsgálandó kérdés, hogy ami történt, az a tagság érdekében történt-e? 

 A Taggyűlés a legfelsőbb szerv, akinek a döntését a vezetőségnek végre 

kellett volna hajtani. 

 A Bizottság az adott dokumentumok alapján úgy ítélte, meg hogy ez nem a 

tagság érdekeit szolgálta. 

 

Kamara egysége: 

Hibázott:  A Bizottság szerint hibázott a Kamara Elnöksége 

nem kellő súllyal képviselte, hogy a választás minél hamarabb 

megtörténjen Ez miatt négy évig nem volt hivatalos vezetősége 

a Kamarának. 

   A MÉK vezetősége  

időben nem nevezték ki a kormánybiztost, hogy rendeződhessen 

a dolog 

   A Belügyminisztérium 

2009 májusban lejárt az Elnökség mandátum mint törvényességi 

felügyelet ezt nem vizsgálta 

   Mi tagoknak is többet kellett volna tennünk. Nagy a passzivitás. 

 

Új elnökség további feladata. 

- Javítani kell a Tagság passzivitásán.  

- Helyi fejlesztésekben részt venni.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Koczor György: 

Fontos kérdés, amit Pászti-Tóth Gyula beszámolója tartalmaz. Törvényesség, Etika, 

Egység. 

 

Fontos cél az események tisztánlátása. 

 

Az anyagban szerepel, hogy a korábbi tisztségviselőknek feltételezésük szerint anyagi 

haszonszerzés céljából tették, amit tettek. 

 

Tisztújító taggyűlés összehívása volt a cél, mindenki még Tarnai István is erre törekedett. 

 

Figyelembe kell venni mind a három fontos kérdést. 

Az elmúlt időszakban súlyos viták hangoztak el. Az Alapszabály szerint a teljes tisztújítás 

a tisztújítás. A teljes tisztújítás 2011 évben nem jött létre. Az Alapszabályban leírtak 

alapján kötelező a változatlan jelölő listán szereplők továbbvitele a következő tisztújító 

taggyűlésre. Ezt írta az alapszabály és az új alapszabály is. A törvény is ezt írja elő. 

 

Összegezve: Az átgondolás fontos, de annak alapos áttekintésével, hogy az 

EGYSÉG feltételnek is megfeleljünk. 

Feltételezéseket, pontatlanságokat egy összefoglalás se tartalmazzon.  

 

Kiss Lajos: 

 

Az összefoglalót elfogadom. 

Az anyagot nagyon visszafogott korrekt anyagnak gondolom. 

Az anyagot tudomásulvételre javaslom az Elnökségnek, azzal, hogy a hivatalos vizsgálatok 

befejezése után egy végleges anyag készüljön a visszakapott anyag birtokában. 

 

Nagy Imre: 

Megköszönöm Koczor Györgynek a véleményét és Kiss Lajosnak a megjegyzését. 

 

Két fontos embert kell az ügyben kiemelni, akik úgy befolyásolták a történteket, hogy  

nem volt átadás-átvétel, a tiszteletbeli Elnök nem volt következetes, és erre is ki kell térni, 

a másik kérdés a mandátum lejárta és ennek a tisztázatlansága. 

 

Pászti-Tóth Gyula: 

A Bizottság véleményével nem kell mindenkinek egyetérteni. 

Támogatom Kiss Lajos javaslatát, hogy várjuk meg a vizsgálatra leadott anyagot, és ha a 

rendőrségre visszakapjuk, akkor legyen kiegészítve, kijavítva a beszámoló anyaga, a már 

kibővített dokumentumok alapján. 

 

A Tanulságokat csak akkor tudjuk levonni, ha feltárjuk a hibákat. 

 

További kérdések vannak-e? 

 

 

 

 

Szemerey Márta: 
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Javaslom, hogy az eddig felállt Bizottság maradjon meg, mert Ők ismerték meg eddig 

részletesen a dokumentumokat. 

 

Ezért azt javaslom, hogy a be nem fizetett tagdíj részesedést a MÉK engedj el részünkre, 

erre való tárgyalást a Kamara Elnöksége kezdeményezze. 

 

Valkony Károly: 

A bizottság elég nehéz feladatot látott el. Nagyon kényes feladat kollegák felelősségét 

vizsgálni. Látni lehet, hogy a folyamat nem zárult le.  

Javaslom, hogy a taggyűlés fogadja el a vizsgálat beszámolóját, azzal hogy a befejezés 

után a jelentés folytatásra kerüljön. 

 

Schucz Péter: 

Továbbra is folytatnunk kell a vizsgálódást, a Bizottságot továbbra is fent kell tartani. 

Továbbra is információt kell gyűjtenie és beszámolókat kell készíteni. 

Törvényesség, erkölcsösség, egység. Legfontosabb az egység. A törvényesség még nem 

jött el, ezért kell továbbra is vizsgálnunk.  

 
Nagy Imre: 

Ne az Elnökség kérelmezze, hanem a Taggyűlésnek legyen kérelmezése a MÉK felé. 

A taggyűlés megállapítja a MÉK sorsközösségét és közös felelősségét a CSMÉK elmúlt 

illegitim kialakulásában és elhúzódásában, ezért kérelmezi a MÉK elnökségét, hogy a 

CSMÉK feladásának hátralékát engedje el. 

  

Koczor György: 

Tényszerű ügyviteli dolgok után ez a pont is fontos ügyviteli kérdés. 

Ha azt mondjuk ki, hogy fogadjuk el a Bizottság beszámolóját, akkor abban szereplő vélt 

tények is elfogadásra kerülnek, viszont az volt a vélemény, hogy tovább kell vizsgálódni. 

Az elfogadás egy tényszerű kijelentés.  

Javaslom, hogy a bizottság döntését vegye tudomásul és nem kell azt elfogadni. 

 

Miczi Béla: 

Lassan le kellene zárni a „Tarnai ügyet”. Az Elnökség magáénak érezte a kamarát. 

Ki kellene terjeszteni a felelősség kérdését A titkár és az Ügyviteli munkatárs és az Elnök 

az egész elnökséggel felé  

 

Kiss Ágoston: 

Javaslom, hogy a Határozat javaslatban a B pontot át kellene fogalmazni, nem elfogadja a 

taggyűlés, hanem tudomásul veszi a határozatot és a hivatalos vizsgálat eredményével 

együtt értékeli és akkor ad a Bizottság egy javaslatot. 

A kiemelt vizsgálati szempontokat ki kell szedni. 

 

Pászti-Tóth Gyula: 

Nagyon nagy segítség lenne, ha ettől kezdve a tagságnál lévő bizonyítékokkal segítené a 

Bizottság munkáját. Valóban a rendelkezésre álló adatokból kellett dolgozni. 

Ha a Taggyűlés bíz meg bennünket a Bizottsági munkák folytatására, nagyobb hangsúlyt 

kap a munkánk. 
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Varga László: 

Személy szerint a mostani Elnökséget, és Bizottság tagjait szeretném megdicsérni. Látszik 

már a Taggyűlési anyag előállításával is egy komoly dokumentáció került összeállításra. 

Komoly szakértelemmel és figyelemmel lett az anyag összeállítva, magasabb szintre 

emelkedett.  

A változás első jelei már látszanak, ami jó irányban halad.  

Személy szerint is nagyon megköszönném az Elnökség kemény munkáját, amellyel 

kivezetésre kerül a kamara a káoszból. Látszik, hogy korábban a Kamarai tagok voltak az 

ügyvezetésért, most a kamara ügyvezetése van a Tagokért. 

Az egység maradjon meg, és remélhetőleg a Kamara eredményeket fog majd produkálni, 

akkor a tagok is több érdeklődéssel fognak a kamara felé fordulni. 

 

 

Határozathozatal következik: 

 

8/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat  

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése : 

a/ az „5/2013(VII.4) sz. Eln. Hat. alapján – az elmúlt 4 éves illegitim állapot kialakulásának 

vizsgálatára és a felelősség megállapítására - létrehozott Eseti Vizsgáló Bizottság 

beszámolóját tudomásul veszi. és egyben úgy dönt, hogy az eddigi grémium a Taggyűlés 

döntés-előkészítő Tanácsadó Testületeként működjön tovább; és a hivatalos hatósági 

vizsgálat lezárásával, a vizsgálat eredményét e beszámoló megállapításával együtt értékelje 

újból és az így kialakított javaslatát újból tárja a taggyűlés elé. (21 IGEN  1 NEM  

 1 TARTÓZKODÁS) 

 

 

9/2014. (V. 19.) CSMÉK Tgy. sz. határozat  

A taggyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a MÉK és a Csongrád Megyei Építész 

Kamara sorsközösségét és közös felelősségét az elmúlt illegitim kialakulásában és annak 

elhízódásában, ezért kérelmezi a MÉK elnökségét, hogy a CSMÉK tagdíjrészesedés 

tartozását engedje el, és ilyen irányú tárgyalásokat végezzen. 

(22 IGEN  0 NEM  1 TARTÓZKODÁS) 

 

Újabb tag távozott, ezért további szavazásra nincs lehetőség. 

 

Talmácsi István: 

Az Elnökség nevében Én is megköszönném az Ad-Hoc Bizottság munkáját és további 

munkához erőt, egészséget kívánunk. 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Az Elnökség Stratégiájának ismertetése következik. 

Felkérem Szemerey Márta Alelnököt, hogy ismertese az Elnökség stratégiai programját. 

 

 

 

 



 16 

Az Elnökség célja, hogy nyisson a tagság felé. Erre volt már próbálkozás a HBH sörözőben 

tartott kommunikációs rendezvényen. A tagság e-mail-en kapott meghívót. Sajnos a 

tisztségviselőkön kívül pár ember jelent csak meg. 

 

A tagságnak hatalmas aktivitási tartalékai vannak. Ha a tagság passzív, akkor az Elnökség 

nem tudja, hogy mit várnak el tőle. 

 

Javaslatot tesz Tanácsadó Testületet létrehozására a stratégia megalkotásához. 

Javaslatom, Rantal János, Vesmásné Zákányi Ildikót és Varga László kérném fel egy 

Tanácsadó Testület létrehozására. 

 

Fontos a tagságot aktivizálni, ehhez email címek és telefonszámok összegyűjtése szükséges. 

 

Köszönöm. 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Az újjászervezett titkárság bemutatkozása 

Felkérem Hornokné Fehér Zsuzsanna titkárasszonyt a bemutatkozására. 

 

Hornokné Fehér Zsuzsanna korábban a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkáraként 

segítette a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjainak szakmagyakorlását, a BM 

felhatalmazása alapján. Jelenleg csak ennek a Kamarának a titkári állását tölti be. 

Végzettsége szerint a korábbi gyakorlatokkal ellentétben nem jogász, hanem építész. Ebből 

adódóan jobban átérzi a tagok problémáját, a szakma felől közelíti meg a probléma 

megoldásokat a jog keretein belül. 

Titkárság munkája: 

Egyik fontos feladatnak tartom a tagok bizalmának visszaszerzését. 

Próbálok a tagság felé nyitni, hozzám bárki bizalommal fordulhat. 

A kamara nyitva tartása is ezt segíti. Titkárként hétfőn, kedden és péntek délután lehet 

engem keresni. 

Mivel a Kamara vezetőségének és Nekem is fő célom, hogy „SZOLGÁLTATÓ 

KAMARA” legyünk. 

Számomra egyik lehetőség a továbbképzéseken való részvétel, ahol a Tagokkal való 

közvetlen találkozás is egy lehetőség a kapcsolattartásra, a problémák megbeszélésére. 

Befizetések:  Még a tagság egy harmada nem igazolta korábbi befizetéseit.  

   Továbbra is próbáljuk a tagoktól az igazolásokat beszerezni, nem 

célunk hogy tagdíjtartozás miatt valakit kizárjunk. 

Nyilvántartás: Sajnos tavalyi év folyamán több ember nem kérte a jogosultságának 

meghosszabbítását. Ezeket kell még rendbe rakni. Nem tartottam volna etikusnak, hogy 

ebben a helyzetben a tagok jogosultságát töröljem. 

 

Köszönöm. 
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Felkérem Schulcz Péter Elnök Urat, hogy a Taggyűlést zárja be 

 

Schulcz Péter a magam és a tisztségviselő társak nevében megköszönöm a bizalmat és 

megígérem, hogy újult erővel fog neki a munkának.  

Nagyon köszönöm, hogy jelenlétetekkel megtiszteltetek bennünket és hozzájárultatok, 

hogy tovább tudjon a Kamara az úton menni. 

Köszönettel tartozom a Titkárságnak, az elmúlt időszakban hatalmas munkával rendet 

vágtak a nyilvántartásban. 

Köszönetet mondanék az új vezetőségnek, akik nagyon aktívan dolgoztak az újjáépítésben, 

és azoknak, akik segítették a Kamara munkáját. 

A választáson is az szerepelt a programunkban, hogy csapatot szeretnének építeni. Úgy néz 

ki, hogy talán ez kezd kialakulni. Ezt az utat próbáljuk követni és erősíteni. 

 

Mindenkinek szép napot és jó munkát kíván. 

 

 

Kmf.+ 

 

 

 

 

Hornokné Fehér Zsuzsanna sk.     Schulcz Péter sk. 

jegyzőkönyvvezető       elnök 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles: 

 

 

…………………………..                                       ………………………….. 

Végváriné Krisztik Katalin sk.      Siposné Kapás Márta sk. 

  

 

 

 


