
Tájékoztatás a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnöksége 
által 2015. II. félévében hozott határozatokról 

 

Az Elnökség 26/2015. (IX.08.) számú határozatával döntött arról, hogy Kamaránk 50.000 Ft-tal 

támogatja a 2015-ben Szegeden megrendezésre kerülő Vedres Emlékév szervezését. 

 

 

Az Elnökség 27/2015. (IX.08) sz. határozatával hozzájárult B. SZ. É. tagságának és tervezői 

jogosultságának helyreállításához. 

 

 

Az Elnökség 28/2015. (IX.08) sz. határozatával hozzájárult H. I. tag részére a SZÉS5 jelű, építésügyi 

műszaki szakértői jogosultság műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületének 

bejegyzéséhez. 

 

 

Az Elnökség 29/2015. (X.13.) sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy a díjátadó 

rendezvényen közreműködő 2 fő zenésznek ajándékutalvánnyal köszöni meg a közreműködést. 

 

 

Az Elnökség a benyújtott kérelemnek helyt adva 30/2015. (X.13.) sz. határozatával egyhangúlag 

döntött P. Sz. tagságának 2015. október 15. napjával történő helyreállításáról, továbbá hozzájárult 

tervezői jogosultságának ugyanezen dátummal történő helyreállításához. 

 

 

Az Elnökség a benyújtott kérelemnek helyt adva 31/2015. (X.13.) sz. határozatával egyhangúlag 

döntött P. Sz. tagságának 2015. október 19. napjával történő szüneteltetéséről. 

 

 

Az Elnökség 32/2015. (X.13.) számú határozatával egyhangúlag döntött M. Cs. tagságának 2015. 

október 13. napjával történő helyreállításáról, továbbá hozzájárult tervezői jogosultságának 

ugyanezen dátummal történő helyreállításához. 

 

 

Az Elnökség 33/2015. (XII.01) sz. határozatával a tiszteletbeli tagságra vonatkozóan az alábbi döntést 

hozta: 

„A 70. életévét betöltő kamarai tag tiszteletbeli tagságot kérhet. A tiszteletbeli tagság joggal és 
kötelezettséggel nem jár. A kérelemről az elnökség mérlegelési jogkörrel az alábbi feltételek 
figyelembe vételével dönt: 
 
Tiszteletbeli tag az lehet, aki 
a) azt írásban kéri, és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván 
folytatni, és ezért kéri tagságának és jogosultságainak megszüntetését,  
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,  
c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.” 

 



Az Elnökség 34/2015. (XII.01) sz. határozatával döntött arról, hogy a pályázathoz benyújtott szakmai 

program megvalósításában végzett munkájáért a Titkárságot az elnyert támogatás terhére 

jutalomban részesíti. 

 

 

Az Elnökség 35/2015. (XII.01) sz. határozatával döntött D. D. tagként történő felvételéről, illetve 

hozzájárult nevezett részére a K jelű táj- és kertépítészeti tervezés tevékenység engedélyezéséhez. 

 

 


