
Tájékoztatás a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnöksége 
által 2016. I. negyedévében hozott határozatokról 

 
 
 
Az Elnökség 2/2016. (I.15.) sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Építész Kamara tagjai és önkéntes díjfizető nyilvántartottai részére hozzájárulást fizet a 2016. február 
17-én az Artifex Kiadó Kft. által Kecskeméten megrendezendő „Szakszerű és jogszerű tervezés 2016.” 
című konferencia részvételi díjába. 

 
Az Elnökség 4/2016. (I.26.) sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy anyagi támogatást 
nyújt az Erdélyi Építészeti Biennálé megszervezéséhez. 
 
Az Elnökség 5/2016. (I.26.) sz. határozatával a benyújtott kérelmének helyt adva egyhangúlag 
döntött arról, hogy M. Cs-t a mai nappal a Kamara tagjai közé felveszi. 

 
Az Elnökség 6/2016. (I.26.) sz. határozatával a benyújtott kérelemnek helyt adva egyhangúlag 

döntött B. S. tagságának, 2016. február 1. napjával történő helyreállításáról. Továbbá az Elnökség 

hozzájárulását adta nevezett tervezői jogosultságának ugyanezen dátummal történő 

helyreállításához. 

 

Az Elnökség 7/2016. (I.26.) sz. határozatával a benyújtott kérelemnek helyt adva egyhangúlag 

döntött S. M. tagságának 2016. január 1. napjával történő szüneteltetéséről, továbbá tudomásul 

vette tagsághoz kötött tervezői jogosultságának szüneteltetését. 

 

Az Elnökség 8/2016. (I.26.) sz. határozatával a benyújtott kérelemnek helyt adva egyhangúlag 

döntött G. L. tagságának 2016. január 26. napjával történő szüneteltetéséről, továbbá tudomásul 

vette tagsághoz kötött tervezői jogosultságának szüneteltetését. 

 

Az Elnökség megrendülve értesült Á. M. tag haláláról, 9/2016. (I.26.) sz. határozatával a szabályoknak 

megfelelően az elhunyt mindennemű Kamarával kapcsolatos jogviszonyát megszüntette, valamint az 

általa felhalmozott tagdíjtartozást törölte. 

 

A benyújtott kérelemnek helyt adva az Elnökség 10/2016. (I.26.) sz. határozatával egyhangú 

szavazással döntött T. F. tagságának megszüntetéséről, tudomásul vette tagsághoz kötődő tervezői 

jogosultságának törlését. Egyidejűleg az Elnökség T. F-t tiszteletbeli tagnak nyilvánította. 

 

A benyújtott kérelemnek helyt adva az Elnökség 11/2016. (I.26.) sz. határozatával egyhangú 

szavazással döntött B. F. tagságának megszüntetéséről. Egyidejűleg az Elnökség B. F-t tiszteletbeli 

tagnak nyilvánította. 

 

  



A benyújtott kérelemnek helyt adva az Elnökség 12/2016. (I.26.) sz. határozatával egyhangú 

szavazással döntött K. I. tagságának megszüntetéséről, tudomásul vette tagsághoz kötődő tervezői 

jogosultságának törlését. Egyidejűleg az Elnökség K. I-t tiszteletbeli tagnak nyilvánította. 

 

A benyújtott kérelemnek helyt adva az Elnökség 13/2016. (I.26.) sz. határozatával egyhangú 

szavazással dönt Sz. I. tagságának megszüntetéséről, tudomásul vette tagsághoz kötődő tervezői 

jogosultságának törlését. Egyidejűleg az Elnökség Sz. I-t tiszteletbeli tagnak nyilvánítja. 

 

Az Elnökség 14/2016. (III.09.) sz. határozatával egyhangúlag hozzájárult M. Z. részére a TK jelű, 

zöldfelületi és tájrendezési szakterületű településtervezési jogosultság engedélyezéséhez. 

 

Az Elnökség 15/2016. (III.09.) sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy F. M-t a Bács-Kiskun 

Megyei Építész Kamara tagjai közé felveszi, illetve részére az É jelű tervezési jogosultság 

engedélyezéséhez hozzájárult. 

 

Az Elnökség 16/2016. (III.09.) sz. határozatával 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a kérelemnek 

helyt adva döntött V. R. K. tagságának helyreállításáról, illetve hozzájárult nevezett tervezői 

jogosultságának helyreállításához. 

 

Az Elnökség 17/2016. (III.09.) sz. határozatával 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a 

kérelemnek helyt adva döntött V. R. K. tagságának szüneteltetéséről, illetve hozzájárult  tervezői 

jogosultságának ismételt szüneteltetéséhez. 

 

Az Elnökség 18/2016. (IV.05.) sz. határozatával a megtárgyalt módosításokkal az Alapszabály 

szövegét egyhangúlag elfogadta, és felkérte a Titkárt, hogy egybeszerkesztést követően a Tagságnak 

javaslattétel céljából küldje meg. 

 
 


