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CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  

ELNÖKI/ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ - 2015 ÉVÉRŐL 

2015-ös év mottója:… „Mint ez a pilleraj, mint ezek a munkások, 

és mint ez a napot habzsoló víg tücsök, vagy a rigó a lomb fekete 

hűvösében, hadd folytassam, Uram, én is életemet, olyan 

egyszerűen, ahogy csak lehet.”… (Imádság egyszerűségért, 

Francis Jammes /1868-1938/ ford.:Rónay György) 

A 2015-ös évet, a mottó szellemében, arra szántuk, hogy csendes és kitartó munkával 

megszilárduljon a kamara költségvetése és a korábbi elszigetelődésből kilépve nagyobb 

társadalmi szerepet töltsünk be a területünkön. Mint közismert az építészet, minden ágát 

tekintve, nagy társadalmi hatást fejthet ki, akarva-akaratlan. Ennek tudatában szerveztük az 

eseményeket és a részvételt, igazítottuk aktivitásunkat. 

A tavalyi év 2014-re vonatkozó beszámolóját e kulcsszavakkal indítottam: 

stabil működés, együttdolgozó csapat, gyors reagálás, pontos ügyintézés, 

a Kamara befolyásának növelése, vagyis - hatékonyság 

Továbbra is kritikaként kell említeni a kamara működésében, hogy mindezt nem 

sikerült maradéktalanul és az elképzelésnek megfelelően elérni. A gyorsaság és a 

hatékonyság még fejlesztést igényel, bár sokat javult. A csapatmunka sem tökéletes. 

Az önkéntes munkavállalása nehézkes és akadozó. A stabil munka és pontos 

ügyintézés azonban megfelelő hátteret biztosít. 

A Kamaránk állapota, tagságának létszámalakulása: 

Mint már az előző 2014-es év esetében 2015-ben is a taglétszámunk tovább csökkent. 

A 2014-es 270-ről 2015-ben 230-ra, míg 2015-ben további csökkenéssel 175 aktív 

tagra apadt. A nyilvántartottak száma is tovább csökkent. Ennek oka a korábbi évek 

gazdasági folyamatai, a kamara tagságának elöregedése. A mai szociológiai 

terminussal élve, a kamara korfája nagyon rossz képet, egy feje tetejére állított fenyőfa 

képét mutatja. Ennek a tendenciának a folytatódása alapvetően más tagsági viszony 

kialakítását teszi szükségessé, ha fenn akarunk maradni, és nem akarunk beolvadni 

más, szintén ilyen problémákkal küzdő kamarába, vagy még rosszabb esetben a 

Mérnöki Kamara részévé válni, hiszen gazdaságilag nem fogjuk tudni működtetni a 

szervezet. Ezért a jelentős tagdíj emelés elkerülése érdekében a bevétel arányos tagdíj 

látszik a kiútnak. Mellette a kis létszámú tagság kötelezettségeinek szigorú betartása és 

a tervezési díjak megemelése elengedhetetlenné válik. A mostani folyamatokat, 

melyek még mindig az árverseny szellemében zajlanak mindenképp meg kell 

szüntetni. Minden eszközzel a minimál díjszabás bevezetése érdekében kell 

küzdenünk. 

 

 



  
 

 

 

Álljon itt néhány közgazdásztól vett idézet:  

„Az olcsósággal való versenyzés sérülékennyé tesz. Ugyanis a cégek mindig találnak olyan 

országot, amely még olcsóbb erőforrásokat kínál, és olyan kormányokat , amelyek nagyobb 

támogatást hajlandók adni. Ezért az olcsó munkabérrel versenyző ország holnapra arra 

ébredhet, hogy a cégek odébb vonultak egy még olcsóbb bérű országba." (prof. Michael 

Porter /1985/ Harvard University) 

„Az olcsósággal való versenyzés gazdaságpolitikája Magyarországon minden józan érv 

ellenére tartja magát, tovább rombolva lehetőségeinket a tekintetben, hogy valaha képesek 

leszünk tudással és kreativitással versenyezni ." ... " Ez az út egy irányba vezet: a leépülés, a 

perifériára szorulás irányába." (prof. Csath Magdolna /2015/) 

 

Az analógia jól mutatja a hazai építészek és építészet helyzetét a társadalomban és a 

gazdaságban. Perifériára szorultunk. 

Elnökségi munka, elnökségi határozatok: 

Ismét elmondható, hogy Kamaránk elnöksége, az Alapszabályunknak megfelelően, 

2015-ben is havi rendszerességgel ült össze, melyen tanácskozási joggal a többi 

bizottság is gyakran részt vett. Az elnökség tagjai rendszeresen megjelentek 

üléseinken, a Felügyelő Bizottság képviselőivel együtt. A jelenlétről készült kimutatás 

megtekinthető. 

A MÉK vezetésével rendszeres a kapcsolatunk, szinte minden hónapban megrendezett 

TET ülésen részt vettünk, a Küldöttgyűléseken szintén képviseltük kamaránkat. 

Javaslataink viszont nem érvényesültek maradéktalanul. 

A 2015-es év elnökségi határozatait lásd: 1. sz. mellékletben 

A 2015-ös év eseményeit és az elnökségi határozatokat lásd a weboldalunkon. 

Bizottságok munkája: 

A Kamaránk két aktív bizottsággal rendelkezik.  

A Felügyelő Bizottsággal, amely rendszeres résztvevője volt az elnökségi üléseknek, 

valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottsággal. A 2015-re áthúzódó etikai ügy- ügyek 

lezárultak, új nem indult. 

A külön felállított Testületek minden elnökségi ülésre - tanácskozási joggal - 

meghívást kaptak, elnökeik néhány alkalommal aktívan részt vettek az üléseken. 

Titkársági munka: 

A titkársági munka folyamatosan folyt. A titkárság a korábbi évek örökölt irathalmazát 

és elmaradását még mindig nem tudta teljes mértékben áttekinteni és feldolgozni, ez 

némi fennakadást okozott is. A titkárság leterheltségét a további munkák miatt 

(pályázat, beszámolók, rendezvények szervezése) már nem lehet tovább növelni. A 

2015-ös évben aktív segítséget adtak a rendezvények szervezésében és 



  
 

 

lebonyolításában, a könyvelés előkészítésében, a pályázat (ME) összerakásában és 

lefolytatásában, az eszközbeszerzésben és a dokumentálásban. 

A titkárság, a 2015-ös év Miniszterelnökségi által nyújtott támogatási keretéből, új 

bútorokat és technikai eszközöket kapott. Az irathalmok rendezése és „eltüntetése” így 

végre lehetővé vált. A munkakörülmények jelentősen javultak. Itt kívánjuk jelezni, 

hogy tagjaink részére egy ETDR elérési pont kialakításában fáradozunk, amely arra 

alkalmas, hogy azok számára legyen az Önkormányzat segítsége nélkül is lehetőség a 

tervek feltöltésére, akik ezt otthoni eszközeikről nem tudják megtenni. 

 

A társadalmi kapcsolatok kiszélesítése: 

2015-ben megalakult a Szegedi Akadémiai Bizottság Építészeti tagozata (SZAB), 

melynek Vesmás Pétert választották. Így lehetővé vált más helyszíneken is és más 

közegben is az építészeti és városfejlesztési problémákat megvitatni.  

A CSMÉK folyamatosan tartotta a kapcsolatot a megye más, CSMÉK tagokat is 

tömörítő kamaráival, a CSMM Kamarával, a CSMKI Kamarával. Közösen szerveztük 

a júniusban megrendezett Nemzetközi építésügyi konferenciát és az azt követő Építők 

napi rendezvényt. Mindenképpen tovább folytatjuk a kapcsolat szorosabbra fonását, és 

az idei évben is költségek vállalása mellett, részt veszünk a rendezvény 

megszervezésében, lebonyolításában, az előadások kreditpontossá tételében. 

 

Vedres díj alapítása: 

A 2015-ben az előbb említett együttműködés részeként a Csongrád Megyei 

Urbanisztikai Egyesülettel kiegészülve, közösen megalapítottuk a Vedres díjat. Ennek 

első díjazottjait 2015 szeptemberében – Vedres István 250. születésnapján – 

köszönthettük. (lásd: web-oldal) Idén ismét átadásra kerül a díj, a júniusi Építők 

napján. Az Elnökség – a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesülettel közösen – Nagy 

Imre kollégát jelölte az idei díjra.  

 

Peres ügyek alakulása: 

A 2013-as évben elindult peres ügyeinkből már csak Dovalovszki Istvánné által 

indított munkaügyi per volt folyamatban.  

A munkaügyi per másodfokon is lezárult, a CSMÉK pernyerésével. A perbeli 

költségeink megtérítését a bíróság megítélte, de a behajtásról intézkednünk kell. 

 

A büntető eljárás:  

Az eljárás nagyon lassan halad. A rendőrségi nyomozati szakasz lezárult. Később 

arról kaptunk értesítést, hogy érintettség miatt a Szolnok Megyei Járási Ügyészségre 

áthelyezték az ügyünket. Majd a napokban kaptunk értesítést az első tárgyalás 



  
 

 

kitűzéséről, melyet a Gyulai Járási Bíróságon folytatnak majd le, júniusban. Tehát 

újabb per indul. 

 

Pénzügyi beszámoló és helyzet:  

A Kamaránk pénzügyi helyzete 2015-ben megszilárdult. Elmondhatjuk, hogy a 

szigorú kiadás visszafogás meghozta eredményét és a tartalékalapnál lényegesen 

nagyobb összeggel tudtuk az évet zárni. Ez az összeg kettő millió forinttal haladta meg 

a tervezettet. 

Továbbra is fel kell hívnom a figyelmet, amennyiben hatékony érdekképviseletet 

akarunk folytatni, úgy a befizetések nem maradhatnak el, mert forrás nélkül a kamara 

tehetetlen, eszköztelen. 

A 2015-es év költségvetési terve és beszámolója, (valamint a 2016-ös év terve) az 3. sz. 

mellékletben. 

 

TET (Területi Elnökök Testülete): 

A TET a korábbiak szerint működött, annak hatékonyságát a CSMÉK elnöksége 

továbbra is kritikára érdemesnek tartja. 

 

Országos szervezetünk, a MÉK: 

Az országos kamara vezetése a korábbi év döcögő kezdése után összerázódott. A nyár 

után következő törvénykezési dömping következtében a Miniszterelnökséggel és más 

minisztériumokkal folyamatos egyeztetések végez, a mai napig. A törvényi változások 

előtt kikérte  a területi kamarák véleményét is, melyre rendszeresen reagáltunk. Sajnos 

az Építész Kamara érdekérvényesítő ereje nem elég, így sokszor a Mérnöki Kamarával 

összefogva kell érveinket felsorakoztatni. Ezek egy része tud megjelenni a 

törvényekben. Sokszor viszont a munka eredménytelen maradt. 

 

Kapcsolatépítés, eddigi eredmények: 

2015-ben a korábban kiépített munkakapcsolatot a Szeged városi Főépítészi Irodával 

tovább folytattuk. Elindult, kezdeményezésünkre, a hosszú időre szünetelő „Városi 

Tervtanács” azaz a Településképi Véleményezés. A munkákat látva nagy szükség van 

rá, annak elmaradása az épített környezet minőségét rontja. 

 

A kommunikáció és a TV műsorunk: 

2014. februártól 6 részes sorozatot indítottunk és készítettünk a TISZApART TV-vel. 

Ebben a hat részben, melyet finanszírozni tudtunk, a kamaránk területén történő 

építészeti és fejlesztési kérdéseket feszegettük. Az anyagok a weboldalunkon 

megnézhetőek. A felületen a 2015-ös évi anyag is látható már. 



  
 

 

Az elindított weboldal (csmek.wordpress.com) rövid idő alatt kamaránk 

kommunikációs felületévé vált. Első időben kevesen látogatták, ezért a megjelenését 

átszabtuk. Az új felület jóval nagyobb látogatottságnak örvend, áttekinthetőbb. 

Szeretnénk fokozatosan áttenni a honlapra az információk szolgáltatását, ezért kérjük a 

kollégákat a követő funkció alkalmazására, ezzel naprakész információkhoz lehet 

jutni. A MÉK követőként figyelemmel kíséri oldalunk történéseit. Az 

ÉPÍTÉSZFÓRUM-mal, a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesülettel és a Szegedi 

Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolával már kölcsönösen elhelyeztük egymás 

linkjét. Növelni akarjuk a kívülállók látogatottsági számát, ezzel is felkeltve az 

építészet és az építőipar problémái iránti érzékenységet. 

Mindenképpen szorgalmaznánk fórumozás lehetőségének használatát, természetesen 

név használatával. 

 

A PÁLYÁZAT  (miniszterelnökségi): 

2015-ben támogatási pályázat benyújtására volt lehetőségünk, melyet a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János a 2015-ben (június) Szegeden 

rendezett Dél-alföldi Építészeti Fórum alkalmával tett lehetővé.  

A pályázat igényelhető összege 5 millió forint volt, melyet a kamarai tevékenységek 

támogatására lehetett felhasználni. Ennek keretében több rendezvényt tudtunk 

szervezni, támogatni tudtuk az előadások, továbbképzések során a tagság által 

fizetendő díjakat. Megalapíthattuk a Vedres díjat. A kamaránk eszközeit és 

berendezését korszerűbbre cserélhettük.  

Kivonatok a pályázat szakmai anyagából: 

" Meg szeretnénk újítani a Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági és közönség 

kapcsolatát, melyhez a webes felület fejlesztésére és a média bevonására is szükség 

van." 

"Kamarai taggyűlések és rendezvények színvonalas megrendezéséhez szükség van 

a technikai  háttér létrehozására, hogy prezentációkat is tudjunk vetíteni. Az idén, 

2015-ben a CSMKIK- val, a CSMMK-valés a CSMUE-el közösen 

alapítottuk a Vedres díjat, mely során a  területünkön működő kiemelkedő 

eredményeket elért mérnököket kívánjuk díjban  részesíteni." 

"Kiállítások szervezéséhez szükségessé válik saját installációs eszköztár 

létrehozásához. A  tárgyalásaik során egy együttműködés körvonalazódik a 

Szeged Alsóvárosi Ferences Kolostor  és rendházzal. Ennek 

továbbfolytatásához emberi és anyagi források biztosításához pénzügyi  keretet 

kell létrehoznunk, mely az idei költségvetésünkben már szerepeltetésre került." 

"A kamarai protokoll és működés szempontjából meg kell szüntetnünk azt a hiányt, 

ami a PR  tevékenység területén jelenleg mutatkozik. Névjegykártyákat, rolós 

reklámfelületet  kívánunk beszerezni," 

 



  
 

 

 

A 2016-os év eseményei: 

Kulcsszavak:  

további kapcsolatépítés és kommunikáció, véleményformáló szerep 

A 2016-ös év során a korábbi, megkezdett munkát folytatjuk. A működési rendszer 

beállni látszik. Havonta ülésezett az elnökségünk, melyen majd minden alakalommal 

képviseltette magát a Felügyelő Bizottság. (Az ülések jegyzőkönyvei és a határozatok 

weboldalunkon olvashatóak.) 

A tagsági anyagok átvizsgálását folyamatosan végeztük, új tagokat vettünk fel, és 

kilépések, kizárások is történtek. Igyekszünk pénzügyileg tovább stabilizálni a 

Kamaránkat, a megtépázottság után. Továbbra is törekszünk a kintlévőségek 

behajtására, szigorú gazdálkodást indítottunk. Ebben nagy segítséget jelent, ha az 

ígéret szerinti 5 millió forint miniszterelnökségi támogatást is újra megkapjuk. 

Természetesen igyekszünk támogatókat bevonni, cégeket megkeresve. Erre a kamarai 

törvény változása is lehetőséget ad, gazdálkodást is folytathatunk. 

Tovább építjük a kapcsolatokat. Ennek keretében szorosan együttműködünk a 

CSMMK-val, a CSMKIK-val, az Építő-Kitt Klaszterrel. A tavalyi év lassú de kitartó 

munkájának köszönhetően a társkamarákkal, a területi építész kamarákkal élő 

kapcsolatunk alakult ki. A nagyobb előrelépés azonban, hogy a Temesvári Építész 

Kamara és a Szabadkai Mérnök Kamara helyi képviseletével is sikerült élő kapcsolatot 

létrehoznunk. Az idei évben több közös rendezvényt is szervezünk, és közös 

kiállításokat is rendezünk. A temesváriakkal együttműködési szerződést kötöttünk, 

ami a határon átnyúló kulturális és építészeti tevékenységet jelent. Törekszünk a 

Bácskával is szorosabb szakmai kapcsolat kialakítására, Zentára és Magyarkanizsára 

gondolva. 

 

Örökre eltávozott kollégák: 

2015. 

 

Somoskövi Sándor: 1946 - 2015 

Dobó László: 1952 - 2015 

Sólyom János: 1958 – 2015 

Koltai Béla: 1953 – 2015 

 

2016. 

 

Ladányi Imre: 1938 - 2016 

 



  
 

 

 

Rendezvények, események: 

Báli szezon: 

A tavalyi év megállapodása alapján a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara és a 

Csongrád Megyei Építész Kamara közösen szervezte a hagyományos mérnökbálját. 

Ezen a meghívotti névsor igen hosszú lett. Meghívásunkra eljött a Temesvári Építész 

Kamara elnöke, a Szerb Mérnöki Kamara Szabadkai Tagozatának elnöke, a MÉK 

elnöke, és a Szeged Város vezetői. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara 

éves báljára ismét meghívást kaptunk és örömmel vettünk részt.  

 

YBL díj javaslat: 

Az idei évben ismét lehetőség nyílott az YBL-díj odaítélésre, mely során a MÉK 

felkérésére újra javaslatot tehettünk. A kamara elnöksége ismét Sipos György építész 

tagunkat javasolta, sajnos megint eredménytelenül.  

Szeged. 2016. május 04. 

 

Schulcz Péter 

CsMÉK elnök 

 



  
 

 

 

A CSMÉK 2015. évi költségvetés beszámolója 

 

 

 



  
 

 

 

1. melléklet 
 

Csongrád Megyei Építész Kamara 

Elnökségi Határozatok 

2015 
 

 

 

 

01/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége továbbra is a 

legfontosabb feladatának  tartja a közbeszerzési törvény, a tervpályázat, a tervezési 

díjszabás, mint az érdekképviselet legfontosabb munkarészének figyelemmel kísérését, és 

megerősíti az előző munkacsoport ezen tevékenységét. A munkacsoport tagjait felkéri, 

hogy fordítsanak figyelmet ezekre a témákra, és az együttműködést a MÉK-kel továbbra 

is szorgalmazzák. Amíg a jogszabály-tervezeteket nem hagyják jóvá, addig igényeljék a 

folyamatos tájékoztatást.  

 
02/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Cs. B. okl. építészmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. 

január 01. napjával hozzájárul.  

 

03/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy P. L. építészmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. január 

01. napjával hozzájárul.  

 
04/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Sz. I. D. építészmérnök tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. január 01. 

napjával hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy az elmaradt 2013-2014 évi tagdíjat befizette. 
 

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

hogy K. Gy. okl. építőmérnök kamarai tagsági viszonyának helyreállításához 2015. 

január 01. napjával hozzájárul.  
 

06/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Sz. Cs. okl. mérnök kamarai tagsági viszonyának helyreállításához 2015. január 

01. napjával hozzájárul.  
 

07/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy L. I. okl. építőmérnök kamarai tagsági viszonyának helyreállításához 2015. január 

01. napjával hozzájárul.  
 

08/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata módosításánál az Önkéntes 

szolgáltatási díj megtartása mellett kiáll, és ennek törlésével nem ért egyet. 
 

09/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy aktívan részt vállal a „Vedres Év”  programjainak előkészítésben és erre a célra a 

kamara költségvetéséből pénzt különít el. 

 Felelősök: Vesmás Péter, Valkony Károly, Palánkai Tibor 

 

10/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Kamara PR tevékenységét erősíteni kell Pacsika Emília megbízásával; felkéri 

elnökét a megbízás előkészítésére és a szerződés megkötésére. 



  
 

 

 

11/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Kamara támogatja Borvendég Béla építész emléktáblájának  Szeged városi 

elhelyezését, és a Csongrád Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve mérnök 

phanteon kialakítását tűzi ki feladatául. 

 

12/2015 (I.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége támogatja a 

szegedi Reök palota előtti teresedés Magyar Ede térré való átnevezését. 

 

13/2015 (II.16.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy L. I. okl. építőmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. február 

1-től hozzájárul. 
 

14/2015 (II.16.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy L. J. okl. építészmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. 

január 01. napjával hozzájárul..  

 
15/2015 (II.16.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy S. M. okl. építész kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. február 16. 

napjával hozzájárul. 
 

16/2015 (II.16) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Cs. I. okl. üzemmérnök kamarai tagság törlő határozatának végrehajtását 

felfüggeszti, azzal a feltétellel, hogy fennmaradó tagdíjtartozását kamatostul  két 

részletben megfizeti. Amennyiben az adott határidőkre a teljesítés nem történik meg, a 

tagság törlő határozat azonnal jogerőre emelkedik. 

 

Határidők: 

I. részlet   2015 március 5.-ig   35.050,-Ft 

II. részlet   2015 április 5.-ig   35.050,-Ft  
 

17/2015 (II.16) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy H. N. okl. építészmérnök kamarai tagság törlő határozatának végrehajtását 

felfüggeszti, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó tagdíjtartozását kamatostul két 

részletben az alábbi osztásban megfizeti és a beszámolóval záruló kötelező továbbképzés 

(jogosultsági vizsga) elvégzésének bizonyítványát a második részlet befizetésének 

határidejéig kamaránknál bemutatja. Amennyiben az adott határidőkre a teljesítés nem 

történik meg, a törlő határozat azonnal jogerőre emelkedik. 

Határidők: 

I. részlet   2015 március 5.-ig   25.800,-Ft 

II. részlet   2015 április 5.-ig   25.800,-Ft  
 

Tagság felfüggesztési kérelme ügyében az Kamara Elnöksége addig nem határoz, amíg 

tagdíja nem kerül rendezésre. 

Amennyiben az összes tagdíjtartozását megfizette és a 2015 évre szóló időarányos tagdíjat 

megfizeti, a Csongrád Megyei Építész Kamara Elnökségéhez címzett levelében kérheti a 

tagságának felfüggesztését. 

 
18/2015 (II.16.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az előző elnökség  tagjait levélben megkeresi a korábbi titkárság szabálytalan 

működésének rendőrségi vizsgálata során készített szakértői véleményben foglaltak 

alapján feltett konkrét kérdésekkel.  

 
19/2015 (II.16.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy 2015-ben  Sipos Györgyöt terjeszti fel az YBL-díjra. 



  
 

 

 
20/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a 2015. évi Taggyűlést 2015 május 20-ára, szerdai napra jelöli ki.  

 
21/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Tanácsadó Testület megüresedett elnöki pozíciójára Takács Mátét választja meg.  

 

22/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: Az Elnökség úgy határoz, hogy K. P. okl. tervező 

építészmérnököt É korlátlan jogosultsággal a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai 

sorába 2015.március 23-val felveszi. 

 
23/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: Az Elnökség úgy határoz, hogy T. F. G. okl. tervező 

építészmérnököt É korlátlan jogosultsággal a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai 

sorába 2015.március 23-val felveszi. 

 
24/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: Az Elnökség úgy határoz, hogy D. Sz. okl. szerkezettervező 

építészmérnököt É korlátlan jogosultsággal a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai 

sorába 2015. március 23-val felveszi. 

 
25/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az ARTIFEX Kft.-vel megállapodást köt a májusban rendezendő Öko-logikus 

konferenciára, mely alapján, a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai és önkéntes 

fizetői részére az ARTIFEX kiadó kedvezményes díjat állapít meg, melyből a kamara 

személyenként bruttó 1000,-Ft  részvételi díjat átvállal.   

 
26/2015 (III.23.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége tudomásul 

veszi, hogy Pacsika Emília a Kamara elnökével korábban folytatott egyeztetés 

eredményeképpen a PR tevékenységgel kapcsolatos feladatokat elvállalja.  
 
27/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Sz. H. okl. építészmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. 

április 01. napjával hozzájárul. 

 

28/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy a taggyűlést módosított időpontra, 2015. május 28.-ra hívja össze. 
 
29/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy a Taggyűlés napirendi pontjait a megvitatott módosítással elfogadta, és a levezető 

elnöknek Talmácsi Istvánt jelöli. 
 
30/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy az Elnökség munkájáról szóló elnöki beszámolót előzetesen elfogadja. 
 
31/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2014 évi 

pénzügyi beszámolót előzetesen elfogadja.  
 
32/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2015 évi 

költségvetési tervet kiegészítésekkel előzetesen elfogadja.  
 
33/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy az Építők napi rendezvényre 100.000,- Ft a költségvetésben elkülönítésre kerül. 
 
34/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

hogy a Vedres Év rendezvényeire 100.000,- Ft a költségvetésben elkülönítésre kerül. 



  
 

 

 
35/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége egyetért a 3. 

Tisza-híddal kapcsolatos előadások szervezésével. 
 
36/2015 (V.05.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,   

hogy tagjainak illetve önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak részére a 

Kötelező továbbképzés díjából 30% részvételi díjrészletet átvállal. 
 
37/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a következő taggyűlés előtt kreditpontos továbbképzést szervez. 

 felelőse: Palánkai Tibor 

 
38/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy T. L. okl. építőmérnök kamarai tagsági viszonyának törléséhez 2015. június 01. 

napjával hozzájárul azzal, hogy az elnökség elnézést kér a korábbi titkárság munkájáért. 

 
39/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a tervezői és szakértői jogosultságok jogszabályi átdolgozásának előkészítésében 

részt vesz. 

 
40/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a kamarai  honlap fejlesztéséhez az ún. „wordpress premium plus” 

többletszolgáltatást szükséges megrendelni.  

 

41/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a kamarai  honlap fejlesztéséhez az ún. „wordpress business plus” szolgáltatást 

jelenleg nem indokolt igénybe venni. 

 
42/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy kommunikációs ügyekben Pacsika Emíliával leülnek a részleteket és a feladatokat 

megtárgyalni, illetve a szerződést összeállítani.  

Felelős: Schulcz Péter, Vesmás Péter  

 
43/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz,  

 hogy a Kamara által összeállított javaslatcsomaggal felkeresi Nagy Sándor Szeged M. J. 

Város alpolgármesterét, amelyben felajánlja szakmai együttműködését a város 

vezetésének. 

 
44/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az állami tervezővállalatok ügyében nem tesznek jelzést a MÉK elnöksége felé. 

 
45/2015 (VI.15.) CSMÉK Eln. hat.:.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a volt  titkár felelősségének megállapítására egy jogászt bíz meg. 

 
46/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat.  A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 

Miniszterelnökség korábban megtárgyalt - alapelveiben elfogadott - támogatási pályázati 

anyagának véglegesített változatát tudomásul veszi és elfogadja.  A pályázati anyag 

összeállításában való közreműködést (Schulcz Péter, Hornokné Fehér Zsuzsanna, 

Hornok Dóra különmunkáját) – elismerőleg megköszöni.  
 

47/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat.  A CsMÉK Elnöksége az 5./2015 (V.28.) sz. Tgy. 

határozattal elfogadott költségvetési terv alapján – az alapszabály adta felhatalmazással 

élve – a költségvetést a következőképp fogadja el: 



  
 

 

1./ A Titkárság számára megadott költségvetési keret terhére elkülönít Hornokné Fehér 

Zsuzsanna részére nettó 15 eFt-, Hornok Dóra részére nettó 10 eFt havi bérkiegészítést, 

amely12 havi összege – jutalom gyanánt – felvehető, kifizethető. 

2./ A bizottságok, és tanácsadó testületek részére megállapított 500 eFt kerethez 100-100 

eFt-ot átcsoportosít a bútorvásárlásra és a stratégiai célokra megállapított keretekből. 

Egyúttal az Etikai-Fegyelmi Bizottság részére nettó 200 eFt-ot elkülönít. 

3./ Az elnök, alelnök, elnökségi tagok számára megállapított tiszteletdíj keret felosztására 

a következő elnökségi ülésen visszatér.  

 

48/2015 (VIII.28.) CSMÉK. Eln. hat.   

A CsMÉK Elnöksége a 75/2014 (VII. 22.) sz. Eln. határozattal elfogadott Elnökségi 

Ügyrendet a csatolt 1. sz. melléklet szerint módosítja. 

 

49/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat. 

A CsMÉK Elnöksége a 29/2013 Eln. hat (X. 25.) számú elnökségi határozattal  

elfogadott  

Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot a csatolt 2. sz. melléklet szerint egészíti ki. 

 

50/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat.  

Az Elnökség megtárgyalta az elnök előterjesztésében Pacsika Emília PR tevékenységére 

vonatkozó megállapodás tervezetét, azzal egyetért. Felhatalmazza elnökét a további 

tárgyalásra és a szerződés aláírására. 

 

51/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat 

A CsMÉK Elnökség a 2015. évi Vedres díjra Bertalan Sándor építészt jelöli. 

 

52/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat.  

Az Elnökség a korábbi határozat alapján felkéri Vesmás Pétert K. Gy. építésszel való 

együttműködésre, a Borvendég Béla emléktábla elhelyezésével kapcsolatos előkészítő 

tevékenységre, a helyszín kiválasztásának véglegesítésére. 

 

53/2015 (VIII. 28.) CSMÉK. Eln. hat.  

Az Elnökség úgy dönt, hogy B. M. kamarai tag számára előírt 50 ezer forintos befizetési 

kötelezettségtől eltekint. 

 
54/2015 (X.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy N. Ö. okleveles építészmérnök kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. 

július 01. napjával hozzájárul. 

 
55/2015 (X.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Sz. Cs. okl. építészmérnök kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2015. 

július 14. napjával hozzájárul. 

 

56/2015 (X.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy F. J.-né (H. M.) üzemmérnök kamarai tagsági viszonyának törléséhez 2015. 

október 06. napjával hozzájárul.  

.  
57/2015 (X.06.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy B.-né U. Sz. okl. építészt É korlátlan jogosultsággal a Csongrád Megyei Építész 

Kamara tagjai sorába 2015. október 06. napjával felveszi. 

 

58/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az 1567/2015. korm határozatot átnézi és két héten belül a fontosnak tartott pontjait 

véleményezi. Az Elnökség azt a pontot, amelyre a legtöbb hozzászólás érkezik, részletesen 

kidolgozza.  



  
 

 

 

59/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri 

Palánkai Tibort, hogy írásban vegye fel a kapcsolatot a MÉSZ-el, a Szegedre tervezett 

kihelyezett üléssel kapcsolatosan. 

 

60/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri 

Vesmás Pétert, hogy keresse fel K. Gy.-t, Borvendég Béla emléktáblája elhelyezésének 

helyszínváltozása ügyében. 

 

61/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy addig, amíg a minisztériumi támogatás nem érkezik meg, az Elnökség nem 

tárgyalja az Elnök és Elnökség tiszteletdíját.  

 

62/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Grünn Orbán ház értékőrző felújítását  támogatja és amennyiben lehetőség nyílik 

rá, a hasznosításában részt vesz. 

 

63/2015 (X. 12.) CSMÉK. Eln. hat. A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri 

Schulcz Pétert és Vesmás Pétert a határon átnyúló szakmai kapcsolatok kiépítésére.  

 

64/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Füleky Zsolt helyettes államtitkárt 2015 december 11.-ére meghívja a szegedi SZAB 

székházban megrendezésre kerülő Építésügyi Fórumra. 
 

65/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy N. J. okl. üzemmérnök  Alapszabályban előírt késedelmi kamatának elengedéséhez 

nem járul hozzá, ugyanakkor 2015. évi tagdíjtartozásának négy részletben történő 

megfizetését, késedelmi kamat megfizetése mellett engedélyezi. Amennyiben az adott 

határidőkre a teljesítés nem történik meg, a tagsági viszonyt törlő határozat kiküldésre 

kerül. 
 

Határidők: 

I. részlet   2015. december 15-ig   14.375,-Ft 

II. részlet   2016. január 15-ig   14.375,-Ft  

III. részlet   2016. február 15-ig   14.375,-Ft 

IV. részlet   2016. március 15-ig   14.375,-Ft  
 

66 /2015 (XI.24.) 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. 

 
67 /2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy 2016 január 1-től, azok a 70 évet betöltő kamarai tagok, akik érvényes 

jogosultsággal nem rendelkeznek és 2016 január 15.-ig kérelmezik tiszteletbeli 

tagságukat, akkor a MÉK Pénzügyi- és Gazdálkodási Szabályzat 4.2.3 pont 1.b bekezdése 

alapján tagdíjmentességben részesül. 

 

68/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az Etikai- Fegyelmi Bizottság részére a korábbi etikai ügyekben történt 

közreműködésükért nettó 200.000 Ft tiszteletdíj pályázati pénzből kifizethető. 
 

69/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a honlap-fejlesztésért Talmácsi István és Nagy Imre részére, 45-55% arányban 

bruttó 300.000,- Ft-ot juttat a támogatási keretből. 



  
 

 

 

70/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy bruttó 100.000,- ot Szemerey Márta  részére ítél oda, amiről az Alelnök  lemond. 

 
71/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az előző pontban foglalt 100.000,-Ft-ot a szabályzatok elkészítéséért  a pályázati 

támogatás terhére Nagy Imrének fizeti ki. 
 
72/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a „a Győr-Moson-Sopron megyei templomok” vándorkiállítás megszervezésének 

munkái költségtérítéseként, Valkony Károly részére bruttó 165.000,-Ft  pályázati pénzből 

kifizethető. 
 
73/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az Elnök éves munkájáért nettó 250.000,- jutalomban részesül. 

 
74/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Vedres István emlékév Évzáró Emlékülésének költségeit a Kamara költségvetési 

keretéből finanszírozza. 

 
75/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy „a Győr-Moson-Sopron megyei templomok” vándorkiállítás anyagi költségei a 

pályázati pénzből kifizethetők. 

 

76/2015 (XI.24.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy dr. Bródy János ügyvédet eseti megbízással bízzuk meg a Kamarát érintő jogi ügyek 

rendezésére. 

 

 

2016. január 

 

 

        Schulcz Péter elnök sk.                         Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

          2. melléklet 

 

 



  
 

 

3. melléklet 

CsMÉK Elnökségi beszámoló kiegészítés: 

 

A CsMÉK Elnökség 2015. évi munkája során több fontos kérdésekben döntött. A 

legfontosabb döntések a tagsági ügyek (tagfelvétel, felfüggesztés, szüneteltetés, kizárás). A 

szakmai ügyek terén szabályzati- és jogszabályi véleményezések történtek meg, ez évre is 

áthúzódón. Ezek voltak 2015-ben: 

 

-MÉK alapszabálymódosítás: CSMÉK javaslatcsomag a MÉK demokratizálására, a TET 

megreformálására  

-MÉK Pénzügyi Szabályzat-módosítás : tagdíj-részesedés szabályozása, tagdíjmentesség, 

méltányosság, egyértelműsítések 

-Tervpályázati rendelettervezet véleményezése, átfogó CsMÉK javaslat 

-Szeged városképi védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése 

-CsMÉK munkabizottsági javaslat a MÉK „Minőség alapú kiválasztás a közbeszerzésben, 

szakmaspecifikus eljárásrend a tervezők kiválasztására a magasépítésben” c. anyagához 

-CsMÉK véleményezés és javaslatcsomag a MÉK Etikai Fegyelmi Szabályzatának 

módosításához 

-CsMÉK értékelés és észrevétel a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelmények bevezetéséről szóló kormány-előterjesztéshez 

-A Szegedi Tervtanács ügyrendjének véleményezése 

-CsMÉK Elnökség Ügyrend módosítása 

-A Csongrád Megyei Építész Kamara véleménye az 1/2008. (I.11.) ÖTM rendelet 

módosításáról szóló MvM rendelet tervezetéről (építészmérnöki oklevelek elfogadásának 

kölcsönösségéről az EU-ban) 

-Az építésügyi kormányzati intézkedési terv véleményezése (Nemzeti Mintaterv tervezete, 

egyszerűsített engedélyezési eljárás, stb.) 

 

Önként vállalt szakmai feladatok, fontosabb tevékenységek:  

 

-Együttműködés CsMMK-val, CsM. Urbanisztiki Egyesülettel, CSMKIK-val 

-Részvétel a Vedres István Emlékév programjainak szervezésében, részvétel a 

rendezvényeken, azok hirdetése, anyagi támogatása  

-Részvétel az Építők Napja szervezésében, részvétel a rendezvényen    

-Dél-Alföldi Építészeti Fórum megszervezése (Szeged, Art Hotel), javaslatcsomag a 

Fórumra 

-SZAB Művészeti Albizottság Építészeti Munkabizottságával való együttműködés 

-Szakmai program meghatározása a Miniszterelnökség támogatási pályázatához 

-Kapcsolatteremtés az ELI Nonprofit Kht-vel, látogatás-szervezés az ELI építkezésnél 

-MÉK Közlöny vidéki különszámban CsMÉK anyag: Vidékfejlesztés vagy térségfejlesztés 

-Együttműködésről szóló döntés közös kiállítóhely megteremtésében (Szeged Alsóvárosi 

Ferences Plébánia) 

-A Győr-Moson-Sopron megyei templomépítészeti kiállítás megszervezése 

-Kapcsolatteremtés a szabadkai és temesvári kamarákkal 
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ETIKAI- FEGYELMI BIZOTTSÁG 

JELENTÉSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
CSMÉK ETIKAI FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 2016. 

 

 

1. Etikai ügyek: 

 

A CSMÉK Etikai-fegyelmi Bizottságánál 2014-ben indult, mindkét etikai –fegyelmi 

eljárás 2015-ben fejeződött be.  

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos ügyben az I. fokú etikai – fegyelemi tárgyalást 

követően a felek megegyeztek. A közjegyzői okiratban rögzített megállapodást a panaszos 

megküldte bizottságunknak, így az eljárást a 2015. május 22-én kelt végzéssel 

megszüntettük. 

A másik ügyben hozott I. fokú határozatot a panaszos megfellebbezte, így az eljárás a 

MÉK Etikai –Fegyelmi Bizottságánál zárult. A másodfokon hozott határozat ellen egyik 

fél sem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett. 

 

Bizottságunknál - a tavaly májusban megtartott taggyűlés óta eltelt időszakban - újabb 

etikai – fegyelemi eljárás nem indult. 

 

2. Etikai-fegyelmi szabályzat: 

 

A jelenleg hatályos etikai fegyelmi szabályzat (EFSZ) a 2015. április 09-i küldöttgyűlésen 

elfogadott módosításokkal együtt, 2015. április 24-től, jelenleg is érvényben van. A 

szabályzat a MÉK honlapján megtekinthető. 

Az EFSZ érdemi módosítására, amelyre 2015 évelején tettünk javaslatot, ez idáig nem 

került sor. 

A 2016. május 27-én megtartandó küldöttgyűlés anyagában az EFSZ módosítása nem 

szerepel.  

 

Szeged, 2016. 05. 01.  

 

Összeállította:  

 

Sipos György sk. 

                        a CSMÉK EFB elnöke  
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

JELENTÉSE 

 
 

(Taggyűlés előtt elektronikusan kiküldésre kerül.) 
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JAVASLAT 

A 

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-

TERVEZETRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

 



  
 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK A CSMÉK 2016. ÉVI TAGGYŰLÉSÉHEZ 

(A NAPIRENDI PONTOK SORRENDJÉBEN) 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONTHOZ:  

 …/2016. (V. 30.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökség 2015. évben végzett munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 

 

2. NAPIRENDI PONTHOZ: 

…/2016. (V. 30.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolóját 

elfogadja. 

 (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 

 

3. NAPIRENDI PONTHOZ: 

  …/2016. (V. 30.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja. 

 (…IGEN    …NEM … …TARTÓZKODÁS) 

 

 

4. NAPIRENDI PONTHOZ: 

   …/2016. (V. 30.) Tgy. sz. határozat  
 

1./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2016. évi költségvetés tervezetet elfogadja 

(…IGEN    …NEM … …TARTÓZKODÁS) 

 
Amennyiben érkezik módosító indítvány: 

2./   ( 3./…  4./  …stb. ) A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2016. évi költségvetés 

tervezetéhez beérkezett 4/A jelű (4/B jelű ; 4/C jelű….stb.) módosító indítványt elfogadja 

(…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

n./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2016. évi költségvetés tervezetet - a külön 

megszavazott módosításokkal- elfogadja (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 


