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Helyszín: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
     

Időpontja: 2013. június 17. (hétfő) 13.00 óra

Határozatképtelenség esetén a  Taggyűlést  változatlan  napirenddel  ugyanezen napra és
helyre 13.15 órára összehívom (1996. évi LVIII. törvény 3.§. (3) bekezdés)

Kecskemét, 2013. május

                                                                                               Borbély Lajos
                                                                                                      elnök sk.

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara a Magyar Építész Kamara tagja



Alapítva 1996. évben

KIVONAT

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
szóló 1996. évi LVIII. törvény módosított 5. §.-ból* 

„/3/. A taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több, mint fele jelen
van.  A  határozatképtelenség  miatt  megismételt  azonos  napirenddel
összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint a
10%-a – 3000 főt meghaladó taglétszámú kamara esetén 5%-a – jelen van. A
megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő 60 napon belül
kell összehívni”. 
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* Az 5.§. (3) bekezdése a 2004. évi XLVII. Törvény 2.§-ával megállapított szöveg
Napirend

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
2013. június 17. (hétfő) 13.00 óra

taggyűlésére

13.00 Elnöki megnyitó
 határozatképesség megállapítása
 taggyűlés napirendjének elfogadása
 javaslat a jegyzőkönyvvezető és - hitelesítők személyére

1) Javaslat a Levezető elnök személyére
Előadó: Borbély Lajos Elnök

2) a/  Beszámoló a  tavalyi  év  feladatainak  teljesítéséről  és  a  2012.  évi
költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Borbély Lajos Elnök

b/ Felügyelő Bizottság Jelentése
Előadó: Öveges László a Bizottság Elnöke

c/ Az Etikai és Fegyelmi Bizottság Jelentése
Előadó: Marton Tibor a Bizottság Elnöke

d/ Hozzászólások, szavazás a beszámolók elfogadásáról

3) Javaslat a 2013. évi költségvetésre
Előadó: Borbély Lajos Elnök

     a/ Hozzászólások

4) Tisztújítás

Elnöki zárszó
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TARTALOMJEGYZÉK

1.) Beszámoló az Elnökség munkájáról 

2.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről 

- 1. sz. melléklet egyszerűsített mérleg
- 2. sz. melléklet eredmény levezetés

3.) Felügyelő Bizottság jelentése

4.) Etikai - Fegyelmi Bizottság jelentése

5.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetésre  

6.) Képek 2012-ből  
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1.

BESZÁMOLÓ

AZ

ELNÖKSÉG 2012. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL
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BESZÁMOLÓ
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnökségének 

munkájáról
 (2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.)

A beszámolási  időszakot alapvetően a szakmai továbbképzések szervezése,
kapcsolódó kiállítások és konferenciák jellemezték. 
A  Kamara  belső  élete  is  sokszínű  volt,  több  településrendezési  tervet
véleményeztünk,  az  országos  kamarán  keresztül  jogszabály  módosító
javaslatokkal  éltünk,  törvényekről,  törvényelőkészítő  szakmai  stratégiákról
mondtunk  véleményt  (örökségvédelmi  stratégia,  Főépítész  helye,  szerepe,
stb.)
Az általános szakmai feladatokon túl a Kamara az alábbi feladatokat látta el.

KÖZFELADATOK

1.) A tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek:
a.) Taglétszám  2012. december 31-én 252 fő

Ebből:

-teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma: 194 fő
-tagdíjat nem fizető nyugdíjasok száma:   18 fő
-fél tagdíjat fizető nyugdíjasok száma:   40 fő
-szünetelők száma:   33 fő

Nem kamarai tagok száma:   86 fő
         
         Ebből:

         -éves szolg. díjat fizető nem kamarai tagok száma:    4 fő
         -éves szolg. díjat nem fizető nem kamarai tagok száma:  82 fő

b.) tagsági és névjegyzéki ügyekkel kapcsolatos határozatok
- tagfelvételi    5

 - névjegyzéki meghosszabbítás           28
 - névjegyzéki bejegyzés    5
 - átjegyzés másik kamarából    0
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 - átjegyzés másik kamarába    0
- tagsági viszony helyreállítás   9
- tagsági viszonyt szüneteltető 14
- tagsági viszonyt megszüntető 16
- kamarai igazolások    0
- felelős műszaki vezető felvétel   6
- felelős műszaki vezető meghosszabbítás 19
- felelős műszaki vezető megszüntető   8
- műszaki ellenőr felvétel   3
- műszaki ellenőr meghosszabbítás   9
- műszaki ellenőr megszüntető   1
- műszaki ellenőr átsorolás   1
- műszaki ellenőr átvétel MMK-tól   1
- TÉ energetikai tanúsító   2
- felhívás jogosultság meghosszabbítására 48
- hatósági bizonyítvány 50

     - szakértői névjegyzék meghosszabbítás   5
     - településtervezői jogosultság meghosszabbítás   4

c.) tagság képesítés szerinti megoszlása:
      - okl. építészmérnök   125 fő
      - építészmérnök     26 fő
      - építésztervező szakmérnök     12 fő
      - okl. építész tervezőművész       7 fő
      - okl. tervező építészmérnök       1 fő
      - okl. belsőépítész tervező művész       1 fő
      - okl. belsőépítő művész       1 fő
      - okl.  építőmérnök     38 fő
      - okl.  üzemmérnök     16 fő
      - okl. magasépítő üzemmérnök     41 fő
      - építőmérnök       2 fő
      - okl. mérnök       5 fő
      - magasépítő mérnök       4 fő
      - magasépítő üzemmérnök       1 fő
      - okl. településmérnök       2 fő
      - okl. városgazd. üzemmérnök       3 fő
      - városgazdasági üzemmérnök       1 fő
      - okl. táj- és kertépítészmérnök       1 fő
      - okl. kertészmérnök       3 fő
      - okl. tájépítészmérnök       3 fő
      - okl. műszaki tanár és üzemmérnök       3 fő
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2.) A Tervezői és Szakértői Névjegyzék (2012. december 31.) 

a.) A tervezők tervezési szakterületek és fokozatok szerint:
- építészeti É1 vezető tervező     37 fő
- építészeti É  tervező     81 fő
- építészeti É/2 tervező     18 fő
- építészeti É2 tervező     51 fő
- építészeti É3 tervező     82 fő
- kertészmérnök K       3 fő
- táj- és kertépítő K1 vezető tervező       1 fő
- táj- és kertépítő K2, K/2 tervező       2 fő
- településtervező TT       2 fő
- településtervező TT/É       3 fő
- településtervező TT/1É       5 fő
- táj- és kertépítészmérnök TK       2 fő
- ÉKE, ÉK (technikusok) tervezők     33 fő
- beruházáslebonyolító BB       9 fő
- épületenergetika TÉ     10 fő

b.) Műszaki szakértők szakterületek szerint:
- építészet SZÉSZ-1       7 fő
- épületszerkezet SZÉSZ-2       7 fő
- épületfizika SZÉSZ-3       3 fő
- építéstechnológia SZÉSZ 4       2 fő
- műemlékvédelem SZÉSZ-5       1 fő
- beruházás, lebonyolítás SZÉSZ-7       3 fő
- épületenergetika SZÉSZ8       4 fő
- építésügyi igazgatási szakértő SZÉI       1 fő
- településrendezés SZTR-2        1 fő

3.) Külön névjegyzékben vezetett személyek:
a.) felelős műszaki vezetők   226 fő
b.) műszaki ellenőrök     81 fő
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SZAKMAI, ÉRDEKVÉDELMI FELADATOK

- Kamaránk az elmúlt  évben is  aktív  szerepet  vállalt  a  szakmagyakorlást
érintő  jogszabályok  véleményezésében.  A  Területi  Kamarák
kezdeményezésére a MÉK és MMK egyetértésével több helyen módosult a
kamarai  törvény.  Egyszerűsítésre  kerültek  az  etikai  eljárások  szabályai.
Lényegesen  lerövidült  az  eljárások  időtartama,  a  területi  kamarák
lehetőséget  kaptak,  hogy  közös  etikai  bizottságot  működtessenek.
Bevezetésre  kerül  a  külön  névjegyzéken  nyilvántartottak,  nem kamarai
tagok  évenkénti  nyilvántartási  díja,  amely  arányosabb  és  igazságosabb
közteherviselést  jelent.  Bevezetésre  került  az  építész  kamarai  tagokhoz
kapcsolódó, főtevékenységként építészeti  tervezést végző  cégek kamarai
nyilvántartási rendszerének a kiépítése.

- Tovább  szélesítettük,  mélyítettük  együttműködésünket  a  városi
önkormányzatokkal.  Kölcsönösségi  alapon  megállapodásokat  kötünk
szakmai  feladatok  ellátására  a  helyi  építésztársadalom  mozgásterének
bővítése érdekében.

- Aktív  résztvevői  voltunk  a  Területi  Elnökök  Tanácsadó  Testületének,
valamint a Titkári értekezleteknek.

- Küldötteink részt vettek az Országos Küldöttgyűlésen. 

- A Kamara Elnöke több országos bizottságban dolgozott, amelyek alapvető
feladata  volt  a  Kamara  strukturális  átalakításának  lehetőségei  és  a
tagdíjreform.

ÖNIGAZGATÁSI FELADATOK

 Az  Elnökségi  Üléseket  a  szükséges  számban  megtartottuk.  (2.  sz.
melléklet) Az ülések feladat orientáltak és operatívak voltak.

 A tagsági,  a  névjegyzéki  és  a  tagdíjfizetési  nyilvántartások  pontosak  és
naprakészek. Alapjai a pontos, hatékony ügyintézésnek.
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 Tagdíjfizetési fegyelem nem romlott, jóllehet az állandó késve fizetők (13
fő) felszólítása költség és munkaigényes.

 Az  Építési  Hatóságok  Kormányhivatalhoz  való  kerülésével  reményeink
szerint a tervezési jogosultság ellenőrzése nagyobb hangsúlyt kap.

   

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

- Kamaránk szolgáltatásait  minden évben a technikai,  anyagi  lehetőségek
függvényében  bővíteni  kívánjuk.  Tagjaink  75-80  %-át  elektronikusan
értesítjük, igény-szükség szerint tudjuk segíteni munkájukat.  A Kamarai
szolgáltatás  széles  körét  öleli  fel  a  szükséges  kreditpontokat  biztosító
továbbképzések szervezése, támogatása.

A  Kamara  szervezésében  illetve  közreműködésével  került
megrendezésre

- 2012. január 27. Épületenergetikai szakmai nap (Kiskunhalas)

- 2012.  február  29.  Építőanyagipari  Szakmai  Napok,  Az  energiatudatos
építés korszerű anyagai (Kiskunhalas)

- 2012. március 20. Öko-logikus Építészet (Artifex) (Kecskemét)

- 2012. március 22-23. Országos Kéménykonferencia (Kecskemét)

- 2012. június 5. „Jövő idő” konferencia (Bakodpuszta)

- 2012.  szeptember  6-7.  Tűzvédelmi  Szakmai  Napok  (Lakitelek
Népfőiskola)

- 2012. szeptember 29. ÉTDR továbbképzés (Kecskemét)
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DÍJAINK

2012. október 8. Az ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA alkalmából:

 ÉV  HÁZA  BÁCS-KISKUN  MEGYÉBEN pályázat  nyertes
munkáiból kiállítást rendeztünk.

Díjazottak: Dr. Farkas Gábor építész
Babinszky Tünde építész
Vinczellér Zsolt építész

Dicséretben részesültek: Dr. Farkas Gábor építész
Horváth Szilárd építész

 BÁCS-KISKUN ÉPÍTÉSZETÉÉRT Díj átadása

Posztumusz díjat kapott 

Dr. Gajdócsi István
(1924-1989)

A Díjakról a média nagy terjedelemben tájékoztatást adott.

ELISMERÉS

2012.  szeptember  30-án  a  Város  Napján  Kecskemét  Megyei  Jogú  Város
Képviselőtestülete Kamaránk munkáját 

KADA ELEK Díjjal

ismerte el.

Összefoglalva:  Kamaránk  eredményes  évet  zárt.  Ezért  örömmel
ünnepelhettük és szerény ajándékkal, vendéglátással köszönthettük a 60., 70.
és 80. életévüket 2012. évben betöltő kollégáinkat, barátainkat.
A taggyűlés nevében ezúton is jó egészséget és hosszú életet kívánunk.

Kecskemét, 2013. május

Bács-Kiskun Megyei
    Építész Kamara
        Elnöksége
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2.

BESZÁMOLÓ

A

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TELJESÍTÉSÉRŐL
ÉS A MÉRLEGRŐL
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BESZÁMOLÓ
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
   Tervezett       Tényleges
                  bevétel e Ft

1.) Előző évi tagdíjhátralék      488                     444

2.) Tárgyévi évi tagdíj 10.162                10.642

3.) Regisztrációs díj      340                     120

4.) Igazgatási, szolgáltatási díj   1.180                     689

5.) Nem kamarai tagok önkéntes befizetés díja      638                     616

6.) Egyéb bevétel        64                      56

7.) Banki kamatok         8                         7

8.) Támogatás         -                       250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12.880                 12.824
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KIADÁSOK (2012) Tervezett              Tényleges

Országos kamara részesedése        941                    1.174

Választott tisztségviselők tiszteletdíjai     3.240                    3.240

Titkárság bére + étkezési jegy     3.360                    3.770

Személyi kifizetések közterhei, járulékok     1.534                    1.751

Megbízási szerződések (könyvelés, jogi szakértő)        350                       454

Utazási költség (országos értekezletek,
küldöttgyűlés, kamara működését biztosító
költségek)

       800                       708

Irodaszer, nyomtatvány, szabvány, Építész lap        400                       408

Működési költség, irodabérlet, telefon, internet,
posta, másolás

    1.800                    2.175

Rendezvények, kiállítások támogatása, dologi
költségek, reprezentáció

     1.500                     1066

Tárgyi eszközök (irodatechnikai fejlesztés)        180                         33

Banki költségek        200                       125

KIADÁSOK ÖSSZESEN   14.305                  14.904

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ÉRTÉKPAPÍROK (lekötött tartalék)

       ERSTE Bank (2012. dec. 31-én)

       OTP lekötött tartalék

8.536                      9.211

4.500                      4.710

PÉNZESZKÖZ (2012. december 31-én) OTP

(Pénztár + folyószámlán lévő készpénz)   8.622                      6.637

Kérem a taggyűlést, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolót vitassa meg és
fogadja el.

Kecskemét, 2013. május

Borbély Lajos
  elnök sk.
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Határozat-tervezet

………../2013. Tgy. határozat:

A Bács-Kiskun Megyei  Építész Kamara taggyűlése az Elnökség 2012.  évi
munkájáról  szóló  beszámolót,  a  2012.  évi  költségvetés  teljesítéséről  szóló
beszámolót,  az  egyszerűsített  mérleget,  valamint  az  eredménylevezetést
együtt elfogadja.

A határozatról értesül: a tagság
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3.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
JELENTÉSE
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Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága  
 

Felügyelő Bizottság
 

2012. évi jelentése
 
 

A Bács-Kiskun  Megyei  Építésze  Kamara  Felügyelő  Bizottsága  a  Kamara  2012.  évi
működésének tapasztalatait az alábbiakban összegzi:

1. A Felügyelő Bizottság

A  FEB tevékenységét  alapvetően a FEB Elnökének az  Elnökség ülésein való állandó
jelenlétén keresztül  fejtette  ki.  Az ügyek,  programok véleményezésére  a  Kamara belső
életének ismerete segítette a munkát. 

A Felügyelő  Bizottság  a  szakmagyakorlással  kapcsolatban  megfogalmazott  kéréseit  az
Elnökség teljesítette.

Javult a Kamara közéleti megjelenítése. Egyre több önkormányzat kéri a Kamara szakmai
véleményét. A FEB egyetért a Megyei Önkormányzattal, Kecskemét Megyei Jogú  Városi
Önkormányzattal tervezett együttműködési megállapodások megkötésével.

-  Tovább  kell  folytatni  az  Építésfelügyeleti  Hatósággal  az  igényelt
együttműködést,  részt  vállalva  a  konkrét  ellenőrzési  munkából.  Az  Elnökség
dolgozzon ki a Hatósággal együtt konkrét tematikus ellenőrzési tervet.

- Az Elnökség határozott és következetes tagdíjpolitikáját – a FEB is támogatta,
amelynek  eredményeképp  az  építőipart  sújtó  válság  ellenére  a  tagdíjfizetési
fegyelem nem romlott.

2.  A Kamara belső élete 

Az Elnökség sokrétű  tevékenységét  többször  vita  kísérte.  Általánosságban elmondható,
hogy a viták ellenére  a végrehajtásban   megegyezés volt.

A szakmagyakorlás nehezedő körülményei -  a beruházások csökkenése, az államigazgatás
átalakítása, ÉTDR, stb. – hozták felszínre a helyzet értékeléséből adódó  feszültségeket.
Ennek  ellenére  az  Elnökség  a  2012-es  évre  kitűzött    programjait  részben-egészben
teljesítette; 

          - Biztosította a tagság „olcsó” helybeni továbbképzési lehetőségét
- Szakmai programjai között sikeres volt az Év Háza pályázat, amit a FEB továbbra
is javasol fenntartani
-  A Mérnöki  Kamarával  a  meglévő  kapcsolatot  tovább  kell  szélesíteni.  A FEB
javasolja a két Kamara dolgozzon ki közös együttműködési programot
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3. A Kamara gazdálkodása
 
A 2012 évi pénzfelhasználás az elfogadott költségvetés szerint történt.
A Kamara  gazdálkodását  alapvetően  a  szolgáltatások  bővítése  és  azok  színvonalának
emelése határozta meg.
A Felügyelő Bizottság tartalmasnak ítélte; 

- A 2012-ben  tartott továbbképzési konferenciákat

- Az Év Háza építési pályázatot. 

Az egész évi gazdálkodást végigkísérte az arányos teherviselés megteremtése a kamarai
támogatás mértékének meghatározásával.
A Felügyelő  Bizottság megállapította,  hogy a  támogatások a  költségvetési  keretet  nem
lépték túl, a bevételtől függően a támogatás mértékének növelése indokolt lehet. 

4.  A Titkárság munkája 

 A Titkárság a szolgáltatási     elvárásoknak   eleget   tett.   Az   ügyintézés    gyorsasága, 
 minősége  megfelelő, a  tagság kiszolgálása   udvarias,  és  segítőkész.
  
Kamaránk 2012. szeptemberében BM rendelettel megkapta a Csongrád   Megyei Építész
Kamara közigazgatási  ügyeinek intézését.  A megnövekedett  feladatot  részben túlmunka
keretében  a  Titkárság  ellátta.  A  többletmunkát  mint  munkáltató  a  Kamara  Elnöke
anyagilag elismerte.
 
A Felügyelő Bizottság a Titkárság 2012. évi munkáját eredményesnek tartja. Egyúttal a
Titkárság  számára  javasolja  a  Kamara  belső  életének  tagság  felé  történő
kommunikációjának további erősítését.

5. Költségvetés

A Kamara pénzügyi helyzete, mint az a  2012 évi beszámolóból is kitűnik, stabil.
 
Az előző évi költségvetésre épített 2013-as költségvetés a CSMÉK—tól befolyó eljárási
díjak  miatt  várhatóan  kedvezőbb lesz  az  előző  évinél.  Ezért  a  Felügyelő  Bizottság  az
Elnökség  által  benyújtott  2012  évi  költségvetési  beszámolót,  valamint  a  2013  évi
költségvetést elfogadásra javasolja.
 
 A  Felügyelő  Bizottság a  Kamarai  törvény  módosítása  miatt,  felhívja  az  Elnökség
figyelmét,  hogy  a  törvény  módosításainak  figyelembevételével,  szükséges  a  Kamara
módosított Alapszabályának, valamint Pénzügyi Szabályzatának elkészítése.
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Összefoglalva: a  Felügyelő  Bizottság  az  Elnökség   és  a  titkárság   2012.  évi  munkáját
szabályszerűnek és eredményesnek minősíti.

Kecskemét, 2013. április 25.
 
 

(Öveges László)
FEB elnöke sk.
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Határozat-tervezet
 
 
 
 
         /2013 Tgy határozat
 
 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara taggyűlése a Felügyelő Bizottság 
beszámolóját elfogadja.

 
 

2. A Taggyűlés a FEB javaslatát elfogadva utasítja a Kamara Elnökségét, hogy
az Alapszabály átfogó felülvizsgálatát a hatályos törvényi szabályozás, a Magyar
Építész  Kamara  alapszabályával  kapcsolatos  összhang  elősegítése  érdekében,
valamint  a  törvényességi  felügyeletet  ellátó  tárca  észrevételeinek
figyelembevételével  végezze  el,  az  így  elkészült  Alapszabályt  és  a  Pénzügyi
Szabályzatot a soron következő taggyűlésre terjessze elő.

 
 
 
A határozatról értesül: a tagság 
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4.

ETIKAI- FEGYELMI BIZOTTSÁG
JELENTÉSE
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BÁCS-KISKUN MEGYEI  ÉPÍTÉSZ KAMARA
Et ika-Fegyelmi  B izot tsága

6000. Kecskemét, Klapka u. 9-11. III/302.         e-mail: bkmek@mail.opticon.hu         Telefon: (76) 505-793; Fax: 76/505-794

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója 2012 évre

A 2012-es évben az Etikai fegyelmi Bizottság (EFB) az alábbi jelentő ügyet tárgyalta. 

Egy  építtető  bepanaszolt  egy  tervezőkollégát,  mely  szerint  nem etikusan  járt  el  a  tervezés  és
ügyintézés során. Ezt az ügyet a vizsgálóbiztos vizsgálta. Egyidejűleg a Budapesti Építész Kamarai
vizsgálóbiztos is panaszt tett a kolléga ellen etikai vétség miatt. Ugyancsak a Budapesti Kamara
jelezte,  hogy az említett  kolléga elleni  más etikai  vétség tárgyában másodfokon is  kimondták a
vétséget.
Tekintettel  a  több,  bizonyított,  etikai  vétségre  a  kolléga  kamarai  tagságát  felfüggesztettük  18
hónapra.
A felfüggesztő határozat kiadását követően érkezett levél, hogy a kolléga fellebbezett a Kúriához.
Ennek következtében a büntetés végrehajtását felfüggesztettük a Kúria döntéséig. A Kúria döntése a
közelmúltban megszületet, melyben részben helyt adott az etikai vizsgálat határozatának.
A Kúria döntése után a büntetés végrehajtható és végrehajtandó.

A tisztelt tagság figyelmét felhívom az alábbi, egyre jellemzőbb, problémára:
Sok esetben (többnyire pályázatoknál) a kiviteli tervet a vállalkozó készíti illetve készítteti el. Ez nem
egy esetben azzal jár, hogy az engedélyezési terv készítője kimarad a tovább tervezésből, illetve
meg  sem  keresik.  Találkozni  lehet  azzal  is,  hogy  az  engedélyezési  vagy  pályázati  tervezés
szerződését úgy kötik, vagy szeretnék úgy megkötni, hogy a tervező mondjon le a szerzői jogáról.
Kérek mindenki, legyen körültekintő ezekben az ügyekben. Védjük egymást, védjük önmagunkat.

Kecskemét, 2013-05-15

Marton Tibor építész, É1-03-0076
Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke

sk.
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Határozat-tervezet

…../2013.Tgy. határozat:

1.)  A Bács-Kiskun  Megyei  Építész  Kamara  taggyűlése  az  Etikai-fegyelmi
Bizottság beszámolóját elfogadja.

A határozatról értesül: a tagság
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5.

ELŐTERJESZTÉS
A

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE
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ELŐTERJESZTÉS
A

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BEVÉTELEK Tervezett bevétel e Ft

Előző évi tagdíjhátralék      417

Tárgyévi évi tagdíj 10.304

Igazgatási, szolgáltatási díj*     540

Regisztrációs, tagság helyreállítási díj*     805

Nem kamarai tagok önkéntes befizetés díja     459

Egyéb bevétel*       60

Banki kamatok*         8

PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN 12.593

         

Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási
ügyeinek igazgatási szolgáltatási díja*         1.200

*Megjegyzés: A jelzett tételek becsült bevételek, pontosan nem tervezhetők.
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KIADÁSOK Tervezett kiadások e Ft

Országos kamara részesedése 1.536

Választott tisztségviselők tiszteletdíjai 3.240

Titkárság bére (étkezési jegy) 3.180

Személyi kifizetések közterhei 1.734

Megbízási szerződések (könyvelés, stb.)    336

Utazási költség (rendezvények busz, kamarai
értekezletek, Küldöttgyűlés, stb.)

   800

Irodaszer, nyomtatvány, szabvány, Építész lap    400

Működési költs., irodabérlet, telefon, internet, posta 2.100

Rendezvények, kiállítások támogatása, dologi
költségek reprezentáció

   800

Banki költségek    150

Tárgyi eszközbeszerzés    180

KIADÁSOK ÖSSZESEN
 
14.656

NEM TERVEZHETŐ KIADÁS

Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási
ügyei által képződött anyagi és bérköltség 1.050

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

LEKÖTÖTT TARTALÉK

      ERSTE Bank (2012. december 31-én)

OTP lekötött tartalék                       

9.211

4.710

PÉNZESZKÖZ 2012.december 31-én

     (Pénztár + folyószámlán lévő készpénz) 6.637

Megjegyzés: A 2013-es tervezett bevétel számszakilag nem fedezi a tervezett kiadásokat. A
múlt évről göngyölített folyószámlán kezelt összeggel a költségvetés egyensúlyban van,
illetve pluszos.
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Tisztelt Taggyűlés!

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy az előre nem tervezhető kiadások miatt –
zavartalan működés biztosítása érdekében – hatalmazza fel   az Elnökséget
arra,  hogy  utólagos  beszámolási  kötelezettség  terhe  mellett,
átcsoportosításokat hajthasson végre a kiadási tételek között. 

Egyúttal tájékoztatom a Taggyűlést, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérem  a  Taggyűlést,  hogy  a  fentiek  figyelembevételével  a  2013.  évi
költségvetést vitassa meg és fogadja el.

Kecskemét, 2013. május

Borbély Lajos
      elnök sk.

Határozat-tervezet

…../2013.Tgy. határozat:

1.)  A  Bács-Kiskun  Megyei  Építész  Kamara  taggyűlése  a  2013.  évi
költségvetést elfogadja.
2.)  A taggyűlés  felhatalmazza  az  Elnökséget,  hogy  utólagos  beszámolási
kötelezettség mellett a dologi kiadások között igény szükség szerint – de a
takarékos  gazdálkodás  szem  előtt  tartásával  -  átcsoportosításokat  hajtson
végre.

A határozatról értesül: a tagság
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6.

KÉPEK
2012-BŐL
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

ÁLTAL ALAPÍTOTT

„Az Év Háza Bács-Kiskun Megyében”

2012

Pályázat

 Díjátadó ünnepsége

MŰEMLÉK, HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLET
kategóriában

„ÉV HÁZA„

díjat kapott
a Kecskeméti Törvényszék épület homlokzat felújításának tervezéséért:

Dr. Farkas Gábor DLA építész

társtervezőként Roszik Pál építész
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KÖZÉPÜLET JELLEGŰ ÉPÜLET
kategóriában

„ÉV HÁZA„

díjat kapott

a Kerekegyháza, Kerekegyerdő Bölcsőde tervezéséért:

Babinszky Tünde
építész
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CSALÁDI HÁZ
kategóriában

„ÉV HÁZA„

díjat kapott

Kecskemét, Borz utca 2. sz családi ház tervezéséért:

Vinczellér Zsolt
építész
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DÍCSÉRETBEN RÉSZESÜLTEK:

KÖZÉPÜLET JELLEGŰ ÉPÜLET
kategóriában

Kecskemét „TUDÓSHÁZ” tervezéséért

Dr. Farkas Gábor
DLA építész

társtervezőként Lakó András építész
                                 Bajnóczi Sándor építész
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CSALÁDI HÁZ

kategóriában

Kecskemét, Bálvány u. 1 sz. családi ház tervezéséért

Horváth Szilárd
építész
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

ÁLTAL ALAPÍTOTT

BÁCS - KISKUN ÉPÍTÉSZETÉÉRT DÍJ

ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

2012

A Kamara Elnöksége posztumusz díjat adományozott

Dr. Gajdócsi István
(1924-1989)

a Bács-Kiskun Megyei Tanács volt elnökének

építészeti örökségünk védelmében,
megújításában, hasznosításában végzett munkájáért,
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a környezetformáló maradandó tevékenységéért.

Az özvegyet Kerényi József is köszöntötte.
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Város Napja alkalmából
a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés

a városfejlesztése, műemlékeinek védelme, vonzó arculatának
megőrzése és alakítása érdekében kifejtett tevékenységük 

elismeréséül

a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarának

KADA ELEK díjat

adományozott

Dr. Zombor Gábor Polgármester Úr átadja a díjat
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A DÍJ ÁTADÁSÁN
A KAMARÁT KÉPVISELTÉK
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