MEGHÍVÓ

Martonné Molnár Marianna és Marton Csaba
alkotópárosé
a REGIO ARCHITECT díj

Tisztelettel meghívom tagjainkat Kamaránk
2012. évi tisztújító taggyűlésére

A díjat és az oklevelet 2012. október 5-én adta át az Építészet Hónapja alkalmával szervezett rendezvényünk keretében Noll Tamás a MÉK és Sáros
László a MÉSZ elnöke.

Időpont: 2012. október 26. (péntek) 9:15 óra
Helyszín: TISZA(p)ART mozi Szolnok, Templom u. 4.
A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tagjainak több mint fele
jelen van. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel megismételt taggyűlés időpontja:

2012. október 26. (péntek) 14:00 óra
Helyszín: TISZA(p)ART mozi
(Szolnok, Templom u. 4.)
A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a kamarai tagok több
mint tíz százaléka jelen van.
Szolnok, 2012. október 11.
Makai István
elnök

A Regio Architect díj kuratóriuma 2002. augusztus 29-én ült össze a megyei
kamara irodájában. A kuratórium tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Építészek Kamarája elnökségének felkérésére Mészáros János megyei főépítész, Farkas Renáta az Építész Egylet elnökségi tagja, Báthory Csaba a Heves Megyei Építész Kamara elnöke, Verebes György a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője és Makai István a megyei építész kamara elnöke voltak. A kuratórium Makai Istvánt választotta meg elnökének.
Életmű díjra három javaslat érkezett, alkotói díjra ketten pályáztak. A pályázati felhívás szerinti portfóliók határidőre beérkeztek. A kuratórium tagjai
korábban megkapták a pályázatokat digitális formában és így felkészülten
érkeztek az ülésre.
Először meghatározták az értékelés és a díj odaítélésének módszerét. A tanácskozás alatt sorban megtekintették a nagyméretű tablókat, mérlegelték az
építészeti értékeket és meghallgatták a pályázókat személyesen ismerők kiegészítő tájékoztatását.
A kuratórium három órás tanácskozás után, titkos szavazással - szinte egyhangúlag - eddigi építészi életművük és szakmai közéleti tevékenységük,
emberi magatartásuk alapján a 2012 Regio Architect építészeti tervezői díjat
Martonné Molnár Marianna és Marton Csaba alkotópárosnak ítélte.

Mellékletek: napirendi javaslat, beszámolók

JAVASLAT A TAGGYŰLÉS NAPIRENDJÉRE
1. Megnyitó, majd a levezető elnökmegválasztása
2. Az Elnökség és a kinevezett bizottságok
beszámolója
3. 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi
időarányos teljesítése
4. 2013. évi költségvetési terv fő számai
5. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója
6. A Felügyelő Bizottság jelentése
7. Általános vita és határozathozatal
a beszámolókról és a költségvetésről
8. Mónus János MÉK alelnök hozzászólása
9. Határozati javaslatok vitája és határozathozatal
Szünet – Büfé
10. A szavazatszámláló bizottság megválasztása
11. A jelölőbizottság jelentése, jelölések
12. Szavazás a tisztségviselőkre
13. Mónus János előadása időszerű kérdésekről
13. Szavazatszámlálás, eredményhirdetés
14. Egyebek
15. A megválasztott elnök zárszava

Mindketten 1983-ban végeztek a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán és azóta építész tervezőként dolgoznak különböző tervező irodákban, 1983. novembere óta magántervezői tevékenységet is folytattak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának 1996 óta tagjai.
Csaba 1991. óta vezető tervező, Marianna 1999. óta. A tervezéssel együtt felelős műszaki vezetéssel is foglalkoznak.
1993-ban megalakították a MARTON TERVEZŐ IRODA KFT-t, amelyben
alapvetően építészeti tervezést végeznek, de generáltervezésben nagyobb
tervezési feladatokat is elvállalnak a társtervező kollégákkal. Családi házakat, társasházakat, középületeket, ipari- és kereskedelmi épületeket egyaránt
terveznek.
Csaba a megyei kamara elnökségének a tagja volt 1997-2002. között, majd
utána a tagfelvételi bizottságban vállalt munkát. 2004-től a Szolnok Megyei
Jogú Város Településrendezési és Építészeti - Műszaki tervtanácsában vett
részt, ahol körültekintő, alapos opponensi véleményeket készített, kritikája
soha nem volt bántó, inkább tanulságokat hordozó. A házaspár barátságos,
együttműködő emberi természete miatt környezete és kollégáik megbecsülését és szeretetét élvezi.
A tervezési munka mellett a legfontosabb szerepet életükben a család tölti
be. Két gyermekük van. Noémi 1985-ben született, a Varga Katalin Gimnázium után 2010-ben védte meg a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán építész diplomáját. Remélik, hogy ő folytatja majd a családi hagyományt – jelenleg Budapesten önkormányzati főépítész irodán dolgozik.
Fiuk Szabolcs 1988-ban született – a Verseghy Ferenc Gimnázium után a
Szegedi Jogtudományi Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakát, mellette a
Budapesti Táncművészeti Főiskola modern társastánc szakát végezte el, jelenleg a Corvinus egyetem mester szakán tanul.

AZ ELNÖK SÉG BES ZÁMOLÓJA

van a levelező listánkon érvényes e-mail címe. Ezt a számot feltétlenül növelni kell költségtakarékossági szempontok miatt is.

Tisztelt Taggyűlés!

Továbbképzés, rendezvények

Legutóbbi, 2011. novemberi taggyűlésünk óta az elnökség összetételében változás történt. Az időközben elhunyt, áldott emlékű kollégánk, Pár Nándor helyett a póttagok közül az első helyen szereplő
Markóth Imrét kooptáltuk.

Az idén a Szolnokon megtartott, illetve az általunk szervezett szabadon választott témakörű továbbképzéseken akár tíz kreditpontot
gyűjthettek a résztvevők. Tavasszal megtartottuk a kötelező képzés
második részét. Tagjaink és az önkéntes hozzájárulást fizetők részére az általunk szervezett szabadon választott képzések ingyenesek
voltak.

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 idén sem volt. A korábbi évekhez 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.
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.
A Szakmafelügyeleti Bizottság
legfontosabb feladata továbbra is kamara illetékességi területén
meghirdetett tervpályázatok lebonyolításának segítése, a szakmai értékek érvényre juttatása, a jogszabályokban meghatározott közreműködés biztosítása volt. Az elmúlt időszakban megyénk területén
olyan pályázat lebonyolítására nem került sor, ahol a területi kamara
közreműködésére lett volna szükség. Egy magánszemély kért és kapott kamaránktól szakmai segítséget, egy fiatal építészek számára
kiírt meghívásos ötletpályázat lebonyolításában. Az idén patronálással és tárgyjutalmakkal segítettük a szolnoki műszaki szakközépiskola építészeti tagozata által szervezett nemzetközi diáktalálkozót is.
A legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakban a megyénkben működő
tervtanácsok száma sajnos nem nőtt, ez a települések, kistérségek
romló anyagi helyzetével magyarázható. A bizottság hatékonyan segítette a regnáló tervtanácsok működését, és szükség esetén – szakmai véleményalkotással – az elnökség munkáját is. A területi kamara tervtanácsához idén sem nyújtottak be tervet.
A titkárságunk
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.
Titkárnőnk jelenleg szülési szabadságon van, de távmunkával rendszeresen besegít a titkárunknak, aki folyamatosan biztosítja a zavartalan ügyfélfogadást.
A titkárság székhelye évek óta a Tisza moziban van. Elhelyezése
megfelelő, de a bútorozottsága az anyagok tárolása szempontjából
nem elégséges. A technikai felszerelést anyagi lehetőségeink keretei
között folyamatosan megújítjuk és bővítjük.
Kapcsolattartás
Rendezvényeinkről, továbbképzésekről és más szakmai információkról tagjainkat levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk. Honlapunkra
is felkerülnek a fontosabb információk. Körülbelül 100 tagunknak

Az idén is egyhetes szakmai tanulmányutat terveztünk volna, ezúttal
Erdélybe, de elégséges érdeklődés hiánya miatt elmaradt.
Október 5-6-án az Építészet Hónapja keretében Szolnokon tartotta a
MÉK területi elnökeinek testülete kétnapos ülését. Az erre az időpontra időzített szakmai rendezvényen sétával és vetítéssel mutatták
be tervezői a Tiszavirág hidat és a Tiszai Hajósok terét, majd fiatal
Szolnok megyei építészhallgatóknak és építészeknek egy műtermes
családi ház ötletpályázatára készült terveit ismerhettük meg. Ekkor
került sor első ízben kamaránk építészeti tervezői díjának átadására
is. A Regio Architect 2012 díjat a Martonné Molnár Marianna és
Marton Csaba alkotópáros vehette át.
Pályázatok
Az elmúlt évben és idén sem a kamaránknak, sem az Építész Egyletnek nem volt sikeres pályázata.
Közhasznú szervezet
Az ügyészségi beavatkozás nyomán a debreceni táblabíróságot is
megjárt bejegyzési kérelmünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság végül 2012.januárban jogerősen bejegyezte kamaránkat
közhasznú szervezetként is.
Regio Architect díj
A díj kuratóriuma javasolja az elnökségnek, hogy a díj egyik kategóriájára se kelljen pályázni, hanem jelölések történjenek.
Javasolja továbbá, hogy az elnökség a kiírásnál részletesen határozza meg a portfóliók szükséges és elégséges tartalmát.
A 2013. év feladatai
Az eddigi hivatali szakmai munka hasonló minőségű folytatása, a
szakmafelügyelet újjászervezése és felpezsdítése a járásokra koncentrálva, az Építészet Hónapjának méltó megünneplése, a megyénkből származó építészhallgatók új generációjával történő kapcsolatfelvétel.
Költségvetés
Taglétszámunk 204 fő, ebből hetven éven felüli 13 fő és szünetelteti
tagságát 31 fő. Utóbbiak 7 fővel gyarapodtak az elmúlt év óta. A
nyilvántartott nem kamarai tag műszaki vezetők és műszaki ellenőrök száma 353 fő.
A tagdíjbevételünk az egyre nehezedő gazdasági helyzet következtében évről évre kb. 200 ezer forinttal csökkent. A tagdíjhátralék a
2011. évihez hasonló nagyságrendű, remélhetőleg az év végére most
is csak a szokásos mértékű lesz. 2013-ban a csökkenő aktív taglétszám ellenére, a jövő évi tagdíjemelés miatt ugyan növekedhet a
tagdíjbevételünk, de a többletet elviszi majd a MÉK részére fizetendő megemelt tagdíjhányad.
2011-ben részben a kettős könyvelési adatok félreértése, részben a
kényszerűen megszüntetett könyvtárosi állásunk elmaradt támogatása miatt túlbecsült tervezettnél alacsonyabban teljesültek a bevételek
és a kiadások. A mérleg szerinti eredmény mínusza a korábbi években elmaradt (akkor többletként jelentkező) elnöki tiszteletdíj kifizetésének a következménye. Pénzeszközeink 2011. évi záró egyenlege
(egyben tartalékkeret) 2,75 millió forint.
A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is elérhetőnek látszik a pozitív szaldó.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Makai István
elnök

AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Ebben az évben Bizottságunkhoz egy etikai-fegyelmi ügy sem érkezett. Tavalyról kettő húzódott át erre az esztendőre.
Egyik, 2011 folyamán lezárt ügy tekintetében a II. fokon eljáró
MÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága új eljárás lefolytatására kötelezte a
JNSZ Megyei Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságát, majd a
panaszos és a bizottság elnökének kérésére másik megyei kamara
Etikai-Fegyelmi Bizottságát jelölte ki az ügy ismételt lefolytatására.
A másik ügy tekintetében EFB határozatával az eljárást megszüntette, amit a II. fokon eljáró MÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága helyben
hagyott. Jelenleg nincs folyamatban lévő ügy.

JELÖLÉSEK
A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája
2012. évi Tisztújító Taggyűléséhez
Elnökség, 4 fő:
elnök:
alelnök:

Makai István
Vécsey Tamás

elnökségi tag:

Tanács Lajos, Markóth Imre, Dankó Zoltán
Mészáros János, Molnárné Pintér Anna,
Dr. Drávai Gyuláné, Székács Károly,
Cser Lajos, Marton Csaba,

Kérem a beszámolóm elfogadását.
Dombi Gábor
elnök

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
a Taggyűlés számára a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Építészek
Kamarájának 2010. évi működéséről, a 2011. évi költségvetés teljesüléséről és a 2012. évi költségvetési tervezet felülvizsgálatáról.

Felügyelő Bizottság, 3 fő:
elnök:

Honti Gyula

bizottsági tag:

Polgár Lajos, Engler Sebestyén, Simkó József,
Somogyi László, Czeglédi Lajos,
Martonné Molnár Marianna, Dusa Zsuzsanna,
Székács Károly, Laczkó József, Vidra Tamás,
Zsigmond Tímea, Hainfahrt Márton,

Tisztelt Taggyűlés !
A Felügyelő Bizottság a Területi Kamara választott szerveként végzi
munkáját.
Működési rendünk:
Bizottságunk 1 fő elnökből, 2 fő tagból és 2 fő póttagból áll. Az elnök havi rendszerességgel részt vesz az elnökségi üléséken.

Etikai- Fegyelmi Bizottság, 5 fő:
elnök:

Dombi Gábor

bizottsági tag:

Simkó József, Engler Sebestyén,
Farkas Renáta, Polgár Lajos,
Székács Károly, Kerekes Sándor,
Pataki Ferenc, Molnárné Pintér Anna,
Dr. Hegedűs Annamária, Vidra Tamás,
Gutman József, Zsigmond Tímea

A Felügyelő Bizottság a 2011. évben az alábbi feladatokat látta el:
1. A rendszeresen megtartott havi elnökségi üléseken részt vettünk.
2. 2011. évi működés és beszámolók felülvizsgálata:
- A Területi Kamara 2011. évi működése mind szakmai, jogi és
pénzügyi szempontból megfelelő volt, rendkívüli beavatkozást
nem igényelt
- A beszámolók reálisak, megfelelnek a tárgyévi tényeknek, ezért
azok elfogadását javasoljuk.
3. 2011. évi költségvetés teljesülése:
- A Területi Kamara 2011. évi gazdálkodása során a tervezett
14500 e Ft bevétellel és 14500 e Ft kiadással szemben 9742 e Ft
bevétel és 10704 e Ft ráfordítás realizálódott.
- A gazdálkodás eredménye (-) 962 eFt, melyet alapvetően az elnöki tiszteletdíj korábbi években esedékes, de 2011. évben megfizetett mértéke okozott.
- A pénzkészletek fordulónapi záró és azt követő nyitó állománya
2747 eFt volt, amely továbbra is biztosítja a kamara likviditását és
megfelelő pénzügyi működését.
4. 2012. évi költségvetés tervezet és időarányos teljesülésének felülvizsgálata:
- A tervezet nagyságrendje megfelelő, időarányos teljesülése pozitív eredménnyel zárt, ezért elfogadását javasoljuk.
5. 2013. évi költségvetés tervezet felülvizsgálata:
- A szóbeli egyeztetések során a költségvetési tervezet kialakítását, mértékét megbeszéltük, elfogadását javasoljuk.
Kérjük jelentésünk és egyben javasoljuk az elnöki beszámoló elfogadását.
Honti Gyula sk.
elnök

Czeglédi Lajos sk. Somogyi László sk.
tag
tag

Küldöttek:
Makai István, Vécsey Tamás, Tanács Lajos, Mészáros János,
Markóth Imre, Zsigmond Tímea, Simkó József, Farkas Renáta,
Dr. Hegedűs Annamária, Dankó Zoltán, Cser Lajos, Marton Csaba,
Dombi Gábor, Honti Gyula, Székács Károly, Pálinkás István,
Gutman József, Dusa Zsuzsanna, Pataki Ferenc, Szikra Zoltán,
Gyuricza Béla
A jelölteket értesítettük az elfogadó nyilatkozatok beszerzése folyamatban van
Molnárné Pintér Anna
a jelölőbizottság elnöke
Kérjük, hogy azok a kollégák, akiknek nincs érvényes e-mail
címük a levelező listánkon, azaz nem kapnak rendszeresen értesítéseket, legyenek szívesek e-mail címüket bejelenteni az
info@jnszmek címre. Nagyon sok postaköltséget tudnánk megtakarítani.

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

Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 15 és 17 óra között
Tel: 56/ 411 614 (ügyfélfogadási időben), Fax: 56/ 512 699
Sürgős ügyben: Dr. Gerzsenyi Ferenc 30/466 3675
Honlap: www.jnszmek.hu e-mail: info@jnszmek.hu

A Jászkun Építész a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának hírlevele
Felelős kiadó-szerkesztő: Makai István elnök Tel: +3620 4855257 e-mail: info@jnszmek.hu

