
 

 

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

2016. JANUÁR - MÁJUS 
 

01/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy T. I. tagságának törlését tudomásul veszi, és felajánlja a 

„Tiszteletbeli tagság” lehetőségét.  

 

02/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy K. Gy. tagságának törlését tudomásul veszi, és felajánlja a 

„Tiszteletbeli tagság” lehetőségét.  

 

03/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Hajós Tibor részére „műemléki területen gyakorlott” cím 

megadásához hozzájárul. 

 

04/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a taggyűlés következő időpontja 2016 május 6-át jelöli ki. 

 

05/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy feláll egy olyan csapat, mely továbbra is szervezni fogja a 

kiállításokat. A csapat tagjai: 

Valkony Károly 

Pacsika Emília 

Palánkai Tibor 

06/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy következő Elnökségi ülésre az „Év Háza Csongrád megyében” díj 

alapító okiratot előterjeszti. 

 

07/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a tagság által tervezett épületekből kiállítást szervez a szegedi 

DÉMÁSZ székház épületében; egyben megbízza Vesmás Pétert, hogy vegye fel a 

kapcsolatot  az illetékessel.  

 

08/2016 (I.19.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy Kiss Lajos szegedi díszpolgárrá jelölését támogatja.  

 

09/2016 (III.04.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a miniszterelnökségi pályázatban előirányzott, még ki nem osztott 

bért Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár a pályázat összeállításáért kapja meg. 

 

10/2016 (III.04.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, a díjak alapítását újragondolja; a témát a következő elnökségi ülésen tűzi 

napirendre. 

 

 

 



 
 

11/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

1. A CsMÉK Elnökség tiltakozik az ellen, hogy a társadalmi egyeztetés alatt álló 

településképi törvény erejénél fogva a HÉSZ-t és az értékvédelmi rendeletet nem kell 

majd figyelembe venni a bejelentési eljárások esetében; ugyanakkor az Elnökség igényt 

tart arra, hogy a készülő jogszabályokat - megfelelő határidő biztosításával – hivatalosan 

véleményezhesse, és azt az előterjesztő vegye figyelembe. 

2. Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy: 

- fenti álláspontot vesse fel és képviselje a soron következő TET ülésen,  

 - informálódjon a törvénytervezet felől Szeged megyei jogú város főépítészénél, 

- a törvénytervezet ismeretében kezdeményezzen egy fenti álláspontot tartalmazó 

hivatalos levelet - a MÉK Elnökségével közösen vagy külön - az előterjesztő 

Minisztériumhoz; majd mindezt követően kerüljön fel az álláspont a CsMÉK honlapjára. 

 

12/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

A CsMÉK elnöksége a 2015. évi miniszterelnökségi támogatási pályázat beszámolójának 

elkészítésére felelősként Schulcz Pétert jelöli meg, és a közreműködő feladatrészek 

kidolgozására Nagy Imrét és Pacsika Emiliát (PR, Tv műsorok), Valkony Károlyt 

(kiállítások), H. Fehér Zsuzsát (iroda és technika) bízza meg. 

 

13 /2016 (IV. 19.) sz. Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

dr. L. G. építészmérnök tagsági viszonyának szüneteltetéséhez 2016. április 19. napjával 

hozzájárul. 

 

14 /2016 (IV. 19.) sz. Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

K. L. építészmérnök tagsági viszonyának szüneteltetéséhez 2016. április 19. napjával 

hozzájárul. 

 

15 /2016 (IV. 19.) sz. Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége 2016. 

április 19. napjával kamarai tagként felveszi V. V. építészmérnököt.  

 

16/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

A CSMÉK elnöksége a 2016. évi taggyűlés megrendezésének időpontjaként a 2016. 

május 20-át tűzi ki. Az előkészítésért felelős személyek:  Hornokné Fehér Zsuzsa, Nagy 

Imre, Talmácsi István.            

 

17/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

1. A CsMÉK Elnöksége a szegedi uszoda tervpályázat zsűrijébe Kiss Lajos és Schulcz 

Péter személyét javasolja/delegálja a következő módon: felkéri a MÉK Elnökségét, hogy 

a zsüror tagságot lemondó kolléga helyébe Kiss Lajos várostervező építészt, zsűrizésben 

rutinos kollégát delegálja. Felkéri Schulcz Péter elnököt,, hogy ezt az igényt közvetítse. 

2. Amennyiben 1./ alatti nem érvényesülne, a CsMÉK Elnöksége javasolja a Bíráló 

Bizottság tagjai létszámának 5 főről 7-re növelését. Megbízza Schulcz Péter elnököt, 

hogy ennek érdekében hivatalos levélben megkereséssel éljen Szeged Város 

Polgármesteréhez. 

 

 



 
 

18/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

1. A CsMÉK elnöksége úgy ítéli meg, hogy a leendő Déli Tisza-híd („harmadik híd”) 

összvárosi fontossága, városképi jelentősége, emblematikus volta indokolja, hogy ne csak 

az elvárt műszaki paraméterek teljesüljenek, ne csak a közlekedési szempontok 

érvényesüljenek, hanem építészetileg is igényes megoldás szülessen, éppen ezért 

javasolja, hogy a hídra és a hídfők környezetére legyen építészeti (ötlet)pályázat, ami  a 

város szabályozási tervében szerepel. 

2. A CsMÉK elnöksége felkéri elnökét, hogy fenti állásfoglalást tartalmazó levelet 

juttasson el Szeged város polgármesteréhez. 

 

19/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

A CsMÉK Elnöksége úgy dönt, hogy „Csongrád Megye Építészetéért” díjat alapít az 

elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt alapító okirat szerint; a pályázatot minden 

második évben rendezi meg oly módon, hogy először 2016. évben kerül megrendezésre. 

 

 20/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

A CsMÉK Elnöksége úgy dönt, hogy „Az Év Háza Csongrád Megyében” díjat alapít az 

elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt alapító okirat szerint; a pályázatot minden 

második évben rendezi meg oly módon, hogy először 2017. évben kerül megrendezésre. 

 

21/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat.  

A CsMÉK Elnöksége a következő kiállítási témasorrendet fogadja el: 

III. Tisza híd (Alsóvárosi Kolostor Kápolna, felelős Valkony Károly és Pacsika Emília) 

Dán építészeti kiállítás Szegedre hozása (felelős Vesmás Péter) 

Csongrád megyei építészek kiállítása (DÉMÁSZ székház, felelős Vesmás Péter, Hajós 

Tibor, Pacsika Emília) 

 

22/2016 (IV.19.) sz. Eln. hat. A CsMÉK Elnöksége a 2016. évi Vedres díj jelöltjeként 

Nagy Imrét javasolja és terjeszti a kuratórium elé. 

 

23/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz,  hogy az Elnökség munkájáról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 

 

24/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy hétfői napon a titkár az Elnökségnek megküldi  a határozatokat, Nagy 

Imre összeszedi a véleményeket és egybeszerkesztve a tikárságra visszaküldi. 

 

25/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2015 

évi pénzügyi beszámolót előzetesen elfogadta.  

 

26/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy 2016 évi költségvetési tervezetben lévő stratégia 100.000,- Ft-ot a 

Bizottságok részére átcsoportosít. 

 

27/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat.:A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 

2016. évi költségvetési tervet kiegészítésekkel előzetesen elfogadja.  
 

28/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy 2016. évi taggyűlésen a levezető elnöknek Talmácsi Istvánt javasolja. 



 
 

 

29/2016 (V.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 

Temesvári Építész Kamarával -  építészeti és urbanisztikai témákban – megkötött 

partnerségi együttműködési szerződést tudomásul veszi. 
 

 

 


