Elnökségi ülés 2011. 10. 28.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom tagjainkat
Kamaránk

NAPIRENDI JAVASLAT
1.

Megnyitó,

2.

A levezető elnök, a szavazatszámláló
bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítők
megválasztása

és az azt követő szakmai napra

3.

Az Elnökség és a kinevezett bizottságok beszámolója

Időpont:
2011. november 17. (csütörtök) 9:15 óra
Helyszín:
TISZA(p)ART mozi Szolnok, Templom u. 4.

4.

2010. évi költségvetési beszámoló

5.

2011. évi költségvetési terv időarányos
teljesítésének és a 2012. évi terv ismertetése

2011. évi taggyűlésére

(A taggyűlés határozatképes,
ha a kamara tagjainak több mint fele jelen van.)
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel
megismételt taggyűlés időpontja:

2011. november 17.
(csütörtök) 9:30 óra
Helyszín: TISZA(p)ART mozi
Szolnok, Templom u. 4.
(A megismételt taggyűlés határozatképes,
ha a kamarai tagok több mint tíz százaléka jelen van.)

Makai István
elnök
Melléklet: napirendi javaslat, beszámolók

2011. november 17. 10:30
Helyszín: TISZA(p)ART mozi
Szolnok, Templom u. 4.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Kötelező képzés 1. nap
(Szabadon választottként 2 kredit)
Jogi ismeretek 2x45’
Előadó: Dr. Gáts Andrea
Ebédszünet (büfé, szendvics)

Aktuális építésjogi kérdések 3x45’
(benne többek között a jogszabályváltozások, a kamarai törvény és a MÉK alapszabály tervezett módosításai)
Részvételi díj:
JNSzMÉK tagoknak:
csekken fizetve vagy átutalással 2000.- Ft,
helyszínen fizetve 3000.- Ft
Nem JNSzMÉK tagoknak:
csekken fizetve vagy átutalással 5000.- Ft,
helyszínen fizetve 6000.- Ft

6.

Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója

7.

A Felügyelő Bizottság jelentése

8.

Általános vita és határozathozatal a beszámolókról és a költségvetésről

9.

Alapszabály módosítási javaslat vitája
és határozathozatal

10. Megyei építészeti díj alapítása
határozati javaslatának vitája és határozathozatal
11. Dr Hajnóczi Péter MÉK alelnök
tájékoztatója a MÉK helyzetéről és
terveiről
12. Egyebek, tájékoztató a 2012. évi
szakmai tanulmányút lehetőségekről
Szünet, büfé
Kb 10:30 Szakmai továbbképzés

Elnökség és Felügyelő Bizottság együttes
ülése az alapszabály III. fejezet 14. § 1/a
pontja alapján egyhangú határozattal a tisztújító taggyűlést egy éven belüli időpontra
(legkésőbb 2012. november 23-ig) elhalasztja.
Indoka, hogy folyamatban van a kamara
közhasznúsági bejegyzése, amelynek ideje –
a Debreceni Ítélőtábla végzése miatt – hoszszabb, mint az esedékes tisztújítás időpontja. A bejegyzési kérelemhez csatolt személyi anyagokon és nyilatkozatokon addig
nem célszerű változtatni.
Továbbá az új kamarai törvény várható változásai, valamint a MÉK szervezeti reformja (például az első fokú etikai-fegyelmi bizottságok valószínűleg elkerülnek a területi
kamaráktól, illetve állandó jelölő bizottságot is kell vélhetően választani) érinti a választandó tisztségviselők körét és létszámát.
A továbbképzésre akkreditált Somogy Megyei Építész Kamarával együttműködve november 17-ei taggyűlés után 5 órás kötelező
képzést tartunk. A kötelező képzés második
öt órájára jövő év tavaszán kerül sor.
Az elnökség tájékoztatást hallgatott meg az
ÉPFA szakközépiskola képviselőjétől az
építészeti szakközépiskolák 2012. március
30 – április 1. között Szolnokon megrendezendő nemzetközi diáktalálkozójáról. Lehetőséget látunk a találkozó programjainak
szakmai segítésére.
Az elnökség megtárgyalta a „Regio
Architect” díj alapító okiratának végleges
tervezetét és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA
Az elnökség kooptálás nélkül töltötte ki eddig a mandátumát. Az
elmúlt évben is törekedtünk az egészséges munkamegosztásra, rendszeresen üléseztünk, elmaradások nélkül tárgyaltuk meg az esetékes
feladatokat, és hoztuk meg a szükséges döntéseket. Vitatott döntésünk az elmúlt évben sem volt.
Legutóbbi, 2010. decemberi taggyűlésünk óta eltelt egy év alatt, a
korábbiakhoz hasonlóan igyekeztünk, hogy minél inkább meg tudjunk felelni rendeltetésünknek, azaz
- felügyeljük működési területünkön tagjaink szakmagyakorlását, az
építészeti tervezési tevékenység jog- és szabályszerű működését;
- képviseljük tagjaink anyagi erkölcsi és szakmai érdekeit;
- őrködjünk az építész hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen
keresztül a megye építészeti kultúrája felett.
Kapcsolatunk a MÉK elnökségével és titkárságával jó. A küldöttgyűlés, a területi elnökök tanácskozásai, a titkári értekezletek napirendi pontjai átfogták a kamara működésének szinte teljes területét.
2010-ben teljes tisztújítás volt a MÉK közgyűlésén. Az új elnökség
nagy elánnal látott neki a szervezeti- és tagdíjreform előkészítésének. Az eseti bizottságban kamaránk is képviselteti magát. A reformok előkészítése során számos olyan probléma merült fel, amelyet
még nem sikerült megoldani.
2011. márciusában rendkívüli taggyűlést és szabadon választott képzéssel egybekötött szakmai napot tartottunk. A taggyűlés alapvető
célja akkor a közhasznú szervezetként történő bejegyzéshez szükséges alapszabály módosítás elfogadása volt. A Megyei Bíróság bejegyző végzést hozott ugyan, de az ügyészség fellebbezett és a Debreceni Táblabíróság új eljárásra utasította a Megyei Bíróságot,
amely hiánypótlásra szólított bennünket.

Pályázatok
Az idén sem a kamaránknak, sem az Építész Egyletnek nem volt sikeres pályázata.
Közösségi tervezés
Júniusban sikeresen próbáltuk ki a közösségi tervezés módszerét a
szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium többnapos tanévzáró tantestületi értekezletén Abádszalókon. A tanári kar minden tagja nagy
lelkesedéssel vett részt az úgynevezett Csomor ház tetőtér beépítésével kapcsolatos tervezési program és koncepció vázlatok kialakításában
Júliusban az Építész Egylet önálló standdal vett részt a Szolnokon
megrendezett EFOTT-on. Minden nap 20-30 diákot mozgatott meg
a makett készítő versenyén (fiatalos tiszai stég), az újrahasznosított
anyagú „repárna” készítésben vagy a biciklis, kérdőíves városnézővéleményező túrán.
Költségvetés
Taglétszámunk 203 fő, ebből 70 éven felüli 11 fő és szünetelteti tagságát 24 fő. A nyilvántartott nem kamarai tag műszaki vezetők és
műszaki ellenőrök száma is hasonló.
A tagdíjbevételünk az egyre nehezedő gazdasági helyzet következtében évről évre kb. 200 ezer forinttal csökken. Az október végi tagdíjhátralék a 2010. évihez hasonló nagyságrendű, remélhetőleg az év
végére most is csak a szokásos mértékű lesz.
Az idén is elérhetőnek látszik a pozitív szaldó, de a kettős könyvelési adatok félreértése miatt túlbecsült tervezettnél alacsonyabban teljesülnek a bevételek és a kiadások.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Makai István
Elnök

A Szakmafelügyeleti Bizottság
hatékonyan segítette szükség esetén – szakmai véleményalkotással –
az elnökség munkáját. Legfontosabb feladata a Kamara illetékességi
területén meghirdetett tervpályázatok lebonyolításának segítése, a
szakmai értékek érvényre juttatása, a jogszabályokban meghatározott közreműködés biztosítása lett volna, de az elmúlt időszakban
megyénk területén olyan pályázat lebonyolítására nem került sor,
ahol a területi kamara közreműködésére lett volna szükség.
A legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakban a megyénkben működő
tervtanácsok száma csökkent, ez a települések, kistérségek romló
anyagi helyzetével magyarázható. A bizottság is. A területi kamara
tervtanácsához idén sem nyújtottak be tervet.

AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG
BESZÁMOLÓJA
Ebben az évben Bizottságunkhoz egy etikai-fegyelmi ügy érkezett.
A tavalyról három ügy húzódott át erre az esztendőre.
Kettő, 2010 folyamán lezárt ügy tekintetében a II. fokon eljáró MÉK
Etikai-fegyelmi Bizottsága új eljárás lefolytatására kötelezte a JNSZ
Megyei Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságát.
A tárgyévben érkezett panasz esetében az eljárás alá vont fél vétségét elismerte, a bizottság így figyelmeztetésben részesített.

A titkárságunk

A tavalyról áthúzódó ügyek tekintetében:

továbbra is sikeresen birkózik meg a változó törvények, rendeletek
okozta dömpingmunkával. A megnövekedett feladatok ellenére továbbra is gondosan, s gyakorlatilag panasz nélkül végzi a munkáját.
Nagy feladatuk a napi adminisztrációs teendők és a tervezői jogosultsággal kapcsolatos átsorolások mellett a tervezői és a felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri névjegyzék aktualizálása, a MÉK
honlapján történő hiteles megjelenítés biztosítása.

Egyik ügyben a megyei kamara korábbi álláspontját figyelembe véve figyelmeztetésben részesítettük az eljárás alá vont személyt.
Egy ügyben a panaszt befogadtam, az ügyet kivizsgáltuk, a vizsgálat
eredményeként a bizottság elnökeként az ügyet lezártam, a panaszt
elutasítottam.
Egy ügy tekintetében a panaszt bizonyíték hiányában elutasítottam.

A titkárság elhelyezése megfelelő, a technikai felszerelést folyamatosan megújítjuk és bővítjük.
Továbbképzés
Az idén a Szolnokon megtartott, illetve az általunk szervezett szabadon választott témakörű továbbképzéseken akár tíz kreditpontot
gyűjthettek a résztvevők.
Tagjaink és az önkéntes hozzájárulást fizetők részére az általunk
szervezett szabadon választott képzések ingyenesek voltak.
Az idén is egyhetes szakmai tanulmányutat terveztünk, ezúttal Erdélybe, de elégséges érdeklődés hiánya miatt elmaradt.
2012-ben. egy ötnapos tanulmányutat hirdetünk meg Lembergbe a
május 1-ei ünnep alatt (várható részvételi költség 50.000 Ft), illetve
egy hét- vagy nyolcnaposat augusztusban Észak-Erdélybe (várható
részvételi költség 70.000 Ft).

A megismételt eljárások tekintetében a bizottság elnökeként a panaszokat elutasítottam.
Jelenleg nincs folyamatban lévő ügy.
Kérem a beszámolóm elfogadását.
Dombi Gábor
elnök

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája
elérhetősége:
Szolnok, Templom u. 4. Levél: 5001Szolnok Pf: 67

Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 15 és 17 óra között
Telefon: 56/ 411 614 Fax: 56/ 512 699
Honlap: www.jnszmek.hu e-mail: info@jnszmek.hu

"REGIO ARCHITECT"
építészeti tervezői díj alapítása
a JNSZ Megyei Építészek Kamarája 2010.12.17-én megtartott taggyűlése regionális, helyi építészeti díj alapításával bízta meg a kamara elnökségét.
A "REGIO ARCHITECT" díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője a JNSZ Megyei Építészek Kamarája mindenkori elnöksége.
1./ A REGIO ARCHITECT díj
célja és az adományozás feltételei
A RÉGIO ARCHITECT díj jogtulajdonosa a JNSZ Megyei Építészek Kamarája vallja, hogy a vidéki, regionális építészet, az építész lét olyan sajátságos értékeket hordoz, amelynek szakmai, erkölcsi elismerése ösztönzést képes adni a kiemelkedő építészeti alkotások számának gyarapodásához, az építészeti hivatás szakmai szintjének emeléséhez, s ezáltal erősíteni a hazai és egyetemes építészet
egészét.
A szakmai díj megalapításával és évenkénti adományozásával a
JNSZ Megyei Építész Kamara azon tagjának, vagy építész alkotó
közösségének szakmai tevékenységét kívánja elismerni:
A./ Építészeti alkotói díjjal
akinek tervei alapján olyan épület, műtárgy, vagy egyéb építészeti
alkotás valósult meg a tárgyévet megelőző legfeljebb 3 évvel korábban, amely osztatlan elismerést váltott ki szakmai körökben és az
adott mű szűkebb, tágabb környezetében.
B./ Építészeti életmű díjjal
aki több évtizedes építészeti szakmai munkásságával, szakmai erkölcsi magatartásával példát mutatott a helyi építészeti értékek megőrzésében és továbbvitelében, oly módon, hogy alkotásai egyúttal hordozták az építészet mindig megújuló általános értékeit.
C./ Építészeti közéleti munkásság díjjal
aki elismert szakmai tevékenysége mellett olyan, több éves építészeti
szakmai közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki,
mellyel kiemelkedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen keresztül az építészet egészét.
A díjat nyílt, nyilvános megyei pályázaton lehet elnyerni, illetve ennek keretében adományozható. A "REGIO ARCHITECT" díjat
évente az az építész (vagy építész alkotó közösség) kaphatja meg
akinek (vagy akiknek) szakmai munkássága megfelel a fent részletezett feltételek valamelyikének (vagy összességének). Egy évben
ugyanazon építész vagy alkotó közösség csak egy díjat kaphat. Nem
adományozható díj annak az építésznek, (vagy építész alkotó közösségnek) aki (vagy akik) ellen a MÉK Alapszabálya alapján fegyelmi
eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll
(vagy állnak).
A díj átadása ünnepélyes keretek között történik, minden évben az
Építészek hónapján (október 01.- november 12. között), a JNSZ
Megyei Kamara által megjelölt időpontban.
A díjazott szakmai elismerésként
a Szolnoki Művésztelep e feladatra felkért grafikusa, illetve szobrásza által tervezett Emléklapot és Kisplasztikát kap.
A díj adományozásáról JNSZ Megyei Építészek Kamarája mindenkori elnöksége (mint a díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője)
által felkért 5 fős szakmai kuratórium dönt, melynek tagjai, az alábbi
szervezetek egy-egy képviselői:
- JNSZ Megyei Építész Kamara,
- JNSZ Megyei Építész Egylet ,
- JNSZ Megyei Főépítészi Hivatal,
- Szolnoki Művésztelep
- JNSZ megyével szomszédos (esetenként felkért) területi építész
kamara.

A kuratóriumnak joga, hogy amennyiben az adott évben nem talál
elismerésre méltó alkotót, vagy alkotó közösséget akkor a díj adományozásától eltekintsen.
Ugyanakkor joga, hogy indokolt esetben, egy évben több, de legfeljebb három díjat adományozzon. A kuratórium legkevesebb 3 tagjának jelenlétével határozatképes.
2./ REGIO ARCHITECT díj
adományozásának részletes feltételei
- A REGIO ARCHITEKT Alkotói díját a díj elnyerésére pályázó
építész által elkészített pályázat benyújtásával lehet elnyerni,
melynek odaítéléséről a kuratórium dönt.
- A REGIO ARCHITEKT Életmű Díját a kuratórium, vagy kamarai tag, vagy civil szervezet jelölése alapján lehet elnyerni, melynek
odaítéléséről a kuratórium dönt.
- A REGIO ARCHITEKT Közéleti Munkásságért Díját a kuratórium, vagy bármely kamarai tag, vagy civil szervezet jelölése alapján lehet elnyerni, melynek odaítéléséről a kuratórium dönt.
Határidők:
A JNSZ Megyei Építészek Kamarája évenként felhívást bocsát ki a
REGIO ARCHITECT díjra történő pályázásra, ill. jelölésre, a kamara hivatalos fórumain keresztül.
- A felhívás kibocsátásának határideje:
- A díjra történő jelölések benyújtásának határideje:
- Az egyéni pályázatok, illetve jelölés alapján történő
portfolió (nyers) anyagának benyújtásának határideje:
- Kuratórium döntése a díj odaítéléséről:
- Prezentációs anyag elkészítésének határideje:

június 01.
július 01.
aug. 01.
szept. 01.
okt. 01.

Prezentáció:
A díjra pályázó, vagy a díjazásra jelölt építész szakmai munkásságát
(mindegyik kategóriában) egységes formai követelmény szerint elkészített (legkevesebb egy, de legfeljebb három) tablón kell prezentálni, annak érdekében, hogy a díjazott munkássága a kuratóriumnak, illetve a szakmai és érdeklődő nagyközönség részére bemutatható legyen.
A tabló szakmai anyagának összeállítása a díjra pályázó, illetve a díjazásra jelölt feladata, de a tabló elkészíttetése (az egységes megjelenés biztosítása érdekében) a JNSZ Megyei Építészek Kamarája
feladata, és annak költségeit is a kamara viseli.
A prezentációs anyag kötelező formai követelményei:
- 33 cm x 100 cm befoglaló méretű 3 mm vtg. műanyag tabló,
amelyre egységes grafikai elrendezéssel és eljárással kell a szakmai
prezentációs anyagot rögzíteni.
- A tabló mérete és megjelenése azonos kell, hogy legyen a JNSZ
Megyei Építész Kamara által 2006 -2008 évben rendezett (majd
több helyszínen bemutatott) vándorkiállítása során alkalmazott tablókkal.
Egyéb feltételek:
A díj adományozásával kapcsolatos lebonyolítási, szervezési feladatokért, ill. a részletes működési szabályzatának kidolgozásáért, a
JNSZ megyei Építészek Kamarája elnöke a felelős.
A JNSZ Megyei építészek Kamarájának Elnökségének azon tagjai,
akik a díj alapításának évében (2011-ben) az elnökség valamely vezető tisztségét betöltötték, három évig nem kaphatják meg a díjat.
Szolnok, 2011. november 17.

HATÁROZATI JAVASLAT:
A JNSZ megyei Építészek Kamarája 2011. november17-én megtartott taggyűlése megalapítja a „Regio Architect” építészeti tervezői
díjat, és megbízza a kamara elnökségét, hogy a taggyűlésen ismertetett tervezet, illetve ahhoz adott javaslatok alapján végezze el a
"REGIO ARCHITECT" díjat alapításával és adományozásával
kapcsolatos feladatokat.
Kérjük, hogy esetleges észrevételeiteket, módosító javaslataitokat
2011. november 13-ig küldjétek meg az info@jnszmek.hu e-mail
címre

JAVASLAT AZ
ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁSÁRA
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája
alapszabályának módosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság Pk.62.136/1997/35. számú hiánypótló végzésében
meghatározottak szerint
Az alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK cím 6.§-a
az alábbi 6.ponttal egészül ki:
„ 6. Az 5.2. és az 5.3. pontokban meghatározott célok elérése érdekében végzett szolgáltatásokról - különösen az ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, euró-atlanti integráció elősegítése tárgykörben - a kamara harmadik személyeket
a Jász- Nagykun - Szolnok Megyei „Új Néplap” napilapban közzétett hirdetmény, közterületen elhelyezett plakátok, valamint honlapján megjelentetett tájékoztató útján értesíti.”
Az alapszabály III. SZERVEZETI REND cím 14. § 4. d.) pont
utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: A 14.§ 7.pont kiegészül az alábbi mondattal:
„d.) Vezető tisztségviselővel szemben a Közhasznú Szervezetekről
szóló 1997.évi CLVI. számú tv. 8.§ (1) és 9.§ ( 1) bek. szerinti öszszeférhetetlenségi okok nem állhatnak fenn. A Felügyelő Bizottság
tagjaival szemben ezen túlmenően nem állhat fenn a 8.§ (2) bek.
szerinti összeférhetetlenségi ok.”
A 14.§ 7.pont kiegészül az alábbi mondattal:
„ 7…..A taggyűlés határozatáról az érintettet tértivevényes levélben
is értesíti.”
A 15.§ 4.pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„4….Az elnökség ezen kívül határozatát az érintettel közvetlenül,
tértivevényes levélben is közli.”
Az alapszabály többi pontjai változatlan tartalommal továbbra is
fennállnak.
Az alapszabályunknak a kiemeléssel jelölt módosítási javaslatokkal
egybefoglalt szövege letölthető honlapunkról: www.jnszmek.hu
HATÁROZATI JAVASLAT:
A JNSZ megyei Építészek Kamarája 2011 november 17-én megtartott taggyűlése elfogadja az elnökség által beterjesztett módosított
alapszabályt.
Kérjük, hogy esetleges észrevételeiteket, módosító javaslataitokat
2011. november 13-ig küldjétek meg az info@jnszmek.hu e-mail
címre

Felkérjük azokat a tagokat, akiknek nincs érvényes
e-mail címe a levelező listánkon (azaz nem szoktak
értesítéseket kapni e-mailben), írjanak az
info@jnszmek.hu címre.

