Beszámoló
a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Elnökségének munkájáról
Kamaránk 2017-ben is ellátta a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben és Kormányrendeletekben meghatározott
feladatokat:
-

tagsággal kapcsolatos eljárások lefolytatása (tagfelvétel; tagság megszüntetése,
felfüggesztése, helyreállítása; tiszteletbeli tagság)

-

névjegyzéki eljárások lefolytatása (szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése,
bejegyzése, felfüggesztése, helyreállítása, érvényben tartás feltételeinek folyamatos
figyelése, jogszabályváltozásból adódó átsorolása)

-

a szakmagyakorlást cégként vagy egyéni vállalkozásként folytatók nyilvántartása,

-

az egyszerű bejelentésekről kapott tájékoztatások esetében az érintett tervezők
jogosultságának ellenőrzése.

SZAKMAI, ÉRDEKVÉDELMI FELADATOK
-

Településrendezési tervek véleményezése,

-

Kamarai szabályzatok véleményezése,

-

Területi elnökök tanácsán és titkári értekezleteken való részvétel,

-

Országos küldöttgyűlésen való részvétel (2017. 05. 19. és 2017. 11. 10.).

ÖNIGAZGATÁSI FELADATOK
-

A 2017. évi taggyűlést megtartottuk, mely egyben rendes tisztújító taggyűlés is volt.

-

Az elnökség az üléseit a szükséges számban megtartotta, a határozatképesség minden
esetben biztosított volt.

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
-

A korábbi években kibővült tájékoztatást (jogszabályváltozásokról, egyéb információk,
pontszerző továbbképzések)2017-ben is biztosítottuk.

-

A megszokott módon továbbképzéseket szerveztünk.

A tisztújítást követően megalakult elnökség tevékenysége
(2017. máj. 23. – 2017. dec. 31.)
2017. május 23-án a kamara megtartotta tisztújító taggyűlését. Borbély Lajos leköszönt elnöki
tisztjéről, helyére Katkics Tamást választotta a tagság. Alelnökként továbbra is Vásárhelyi
Dánielnek szavazott bizalmat a többség. Elnökségi tagok maradtak Boros Pál DLA és Marton
Tibor, újonnan választották elnökségi tagnak Horváth Szilárdot.
A Bizottságok megalakultak és tagjaik közül elnököt választottak:
Felügyelő Bizottság elnöke: Babud László
Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke: B. Tóth János
Választási Jelölő Bizottság elnöke: Babinszky Tünde
Katkics Tamás a hatékony munkavégzés érdekében az elnökségi tagok között felosztotta a
kamara életében fontos témaköröket (pl. pénzügyek, továbbképzések szervezése,
jogszabályok, stb.). A döntéseket a témafelelőssel közösen készíti elő és terjeszti az elnökség
elé.
Megvalósult az előző elnökség által előkészített továbbképzés:
„Túl a közel nullán” Öko-logikus konferencia, Kecskemét Három Gúnár Rendezvényháza, 2017.
június 7. MÉK 2,5 pont
Megtörtént a rendszeres kiadások felülvizsgálata, ennek eredményekén telefonszolgáltatót és
bankot váltottunk, ily módon tudtuk csökkenteni a havi kiadásainkat. A kamara vezetékes és
mobil telefonjának havi összköltsége kb. 15.000 Ft-tal csökkent.
Az elnökség fontos feladatának fogalmazta meg a társkamarákkal, hatóságokkal és
önkormányzatokkal való kapcsolattartást. Ennek jegyében az elnökség tagjai találkozón vettek
rész a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az együttműködés eredményeként
évente egy alkalommal térítésmentesen vehetjük igénybe az Iparkamara székházának
konferencia termét.
Megbeszélést tartottunk Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterével, Szemereyné Pataki
Klaudiával is. Felajánlottuk a kamara segítségét a rendezési terv módosítások
véleményezésében, szorgalmaztuk építészeti tervpályázatok kiírását a jelentősebb
beruházások esetén és kértük a város és a kamara közötti szoros együttműködést az
építéshatósági feladatok kapcsán, a vitás kérdések tisztázásában.
Egyeztetést tartottunk továbbá a megyében működő 3 építésfelügyeleti hatóság vezetőjével,
akiknek szintén felajánlottuk a partneri kapcsolatot. Tisztáztuk, hogy jelenleg nincs a
kamarának kapacitása az építésfelügyeleti ellenőrzéseken való részvételre, de a kirívó
eseteket kértük, hogy jelentsék, és ott a kamara megteszi a szükséges lépéseket.
Szintén kiemelt fontosságú, hogy a kecskeméti tagokon kívül a megye egész területén élőkkel
kapcsolatban legyünk. E célból az elnökség elhatározta, hogy rendszeresen kihelyezett

üléseket tart majd. Erre 2017-ben nem került sor, mivel az elnökség előtt temérdek sürgősen
megoldandó feladat halmozódott fel, de 2018-ban már jártunk Kiskunhalason és a további
kihelyezett ülések időpontja is eldöntött. Júniusban látogatunk Bajára, októberben Kiskőrösre.
A szakmai ismeretek bővítésén túl szintén a kapcsolatépítést szolgálta a 2017. szeptember 22én tartott kirándulás, mely során a Terrán tetőcserép gyárat látogattuk meg Bólyban (MÉK 2
pont).
Az ősszel szokásos egész napos pontszerző továbbképzést az Artifex Kiadó Kft-vel
megtartottuk:
„Ázás, fázás, ráfázás 2017.” konferencia, Kecskemét BKM Kereskedelmi és Iparkamara, 2017.
november 15., MÉK 2 pont.
Kamaránk az Építészet hónapja keretében 2017. október 19-én a kecskeméti Városházán
tartott szakmai rendezvényt, ahol
a Levéltárban őrzött archív építészeti
tervek állapotára hívtuk fel a figyelmet. Ezen tervekből kiállítási anyag is készült. A programon
más intézmények mellett képviseltette magát a Miniszterelnökség, a Kormányhivatal, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat, valamint Kecskemét Város Önkormányzata is. Mindemellett
öröm volt látni, hogy sok kolléga is eljött az ünnepségre.
Az Év háza díjat és a Bács-Kiskun építészetéért díjat 2017-ben nem adtuk át, az elnökség 2018ban megújítva, biennálé formájában kívánja folytatni a hagyományt.
2017. december 5-én a kialakult szokásnak megfelelően köszöntöttük a 60., 70. és 80.
életévüket 2017-ben betöltő tagjainkat.
Az országos kamara rendezvényein (TET, titkári értekezlet, küldöttgyűlés) részt vettünk.
2017. 11. 10-én az országos kamarában is tisztújítás volt. A települések megfelelő képviselete
érdekében több egyeztetést tartottunk a szomszédos kamarákkal valamint a küldöttgyűlés
előtt küldötteinkkel egyeztettük kamaránk érdekeit. Így egységes szavazással több nem
budapesti kollégát is be tudtunk juttatni az országos elnökségbe.
A 2017. év kiemelt, nagy leterheltséget jelentő feladata volt a településképi arculati
kézikönyvek véleményezése. A megyében található 119 település közül 102 készítette el
határidőre a TAK-ot. 30 kolléga bevonásával sikerült a véleményezést elvégeznünk.
A tagság tájékoztatása és a kommunikáció elősegítésére megújítottuk honlapunkat, melyen
fórum indításának lehetőségét is biztosítottuk.
A Miniszterelnökségtől 2016. évre kapott 5 M Ft támogatás elszámolását Füleky Zsolt
helyettes államtitkár elfogadta. A 2017. évi támogatásra benyújtott igénydokumentációt a
Miniszterelnökség elfogadott, a szerződés 2017. november 30. dátummal aláírásra került, az
összeget decemberben megkaptuk. Annak ellenére, hogy a pénzt csak év végén utalta át a
Miniszterelnökség, az év elején eltervezett szakmai programot hiánytalanul végrehajtottuk.
Kecskemét, 2018. május 7.
a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Elnöksége
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Részvétel a 2017. évi elnökségi üléseken
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Kamarai tagságra vonatkozó adatok
1.) Aktív tagok száma 2017. december 31-én
Ebből:
- teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma:
- kedvezményes tagdíjat fizető tagok száma:
Szünetelők száma:
Tiszteletbeli tagok száma:
2.) Nyilvántartottak száma:

244 fő
192 fő
52 fő
35 fő
6 fő
95 fő

Tisztújító taggyűlés, Kecskemét - 2017. május 23.

Alakuló ülés Kecskemét – 2017. május 1.

Terrán gyárlátogatás, Bóly - 2017. szeptember 22.

Őszi továbbképzés, Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét – 2017.

Építészet Hónapja – 2017. október 19.

Kerek évfordulós tagjaink köszöntése, Kecskemét – 2017. dec. 5.

