
JAVASLAT A SZAKMAI DÍJUNK KIÍRÁSÁRA  

Félkövérrel a módosított szöveg 
  

F E L H Í V Á S  
 
A JNSZ Megyei Építészek Kamarája taggyűlése 2011. november 17-én 
"REGIO ARCHITECT" néven építészeti szakmai díjat alapított. A díj 
alapításával és adományozásával kapcsolatos részletes feltételeket taggyű-
lési határozat rögzíti. Idén immár negyedik alkalommal kerülhet sor a díj 
átadására 

Ennek megfelelően felhívom kamaránk tagjait, az érdekelt civil szervezete-
ket és magánszemélyeket, valamint a díj kuratóriumát, hogy kamaránk 
tagjai közül tegyenek javaslatokat a  

2 0 1 5 .  é v i  R E G I O  A R C H I T E C T  

Építészeti életmű díj adományozására, olyan építészre, 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; 

Építészeti közéleti munkásság díj adományozására, olyan építészre, aki 
elismert szakmai tevékenysége mellett olyan, több éves építészeti szakmai 
közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki, mellyel kiemel-
kedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen keresztül az 
építészet egészét. 

Építészeti alkotói díj adományozására, olyan építészre, akiknek 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. 

A javaslatokat, indoklással együtt, levélben vagy e-mailben kell benyújtani 
kamaránk titkárságára.  

Cím: Szolnok, Templom u.4. 5001 Pf. 67. info@jnszmek.hu 

- A felhívás kibocsátásának határideje  2015. május 31. 
- A díjra történő javaslatok benyújtásának határideje:  2015. július 15.    
- A jelöltek portfoliójának benyújtása:  2015. augusztus 15.      
- Kuratórium döntése a díj odaítéléséről:  2015. szept. 15.    
- Prezentációs anyag elkészítésének határideje:  2015. október 1. 

A díj adományozásáról JNSZ Megyei Építészek Kamarája elnöksége (mint 
a díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője) által felkért 6 fős szakmai 
kuratórium dönt, melynek tagjai a részletes feltételekben felsorolt szerveze-
tek egy-egy képviselője. 

A REGIO ARCHITECT DÍJ átadására 2015. októberében kerül sor az 
Építészet Hónapja alkalmából megtartandó rendezvényünk keretében..
       

A 2015. évi "REGIO ARCHITECT" ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐI DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELTÉTELEK 

 

A JNSZ Megyei Építészek Kamarája 2010.12.17-én megtartott taggyűlése 
regionális, helyi építészeti díj alapításával bízta meg a kamara elnökségét.  

A "REGIO ARCHITECT" néven létrehozott díj jogtulajdonosa és kizáróla-
gos 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 egye-
temes 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 szak-
mai közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki, mellyel 
kiemelkedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen ke-
resztül az építészet egészét.  

A "REGIO ARCHITECT" díjat évente az az építész (vagy építész alkotó 
közösség) kaphatja meg akinek (vagy akiknek) szakmai munkássága meg-
felel 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 közös-
ségnek) aki (vagy akik) ellen a MÉK Alapszabálya alapján fegyelmi eljárás 
van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll (vagy állnak) 
vagy tagságát szünetelteti. 

A díj átadása ünnepélyes keretek között történik, minden évben az Építé-
szek hónapjában (október 1 - 31. között), a JNSzMÉK által megjelölt 
időpontban.  A díjazott szakmai elismerésként Verebes György által terve-
zett emléklapot, illetve Pogány Gábor Benő által készített kisplasztikát kap. 

A díj adományozásáról JNSZ Megyei Építészek Kamarája mindenkori 
elnöksége (mint a díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője) által felkért 
6 fős szakmai kuratórium dönt, melynek tagjai, az alábbi szervezetek egy-
egy képviselője:  

- JNSz Megyei Építészek Kamarája,  
- JNSz Megyei Építész Egylet, 
- JNSz Megyei Főépítészi Hivatal, 
- Szolnoki Művésztelep  
- Szolnoki Művészeti Egyesület 
- JNSz megyével szomszédos területi építész kamara. 

A JNSzMÉK elnöke szükség esetén, tanácskozási joggal, más szakmai 
szervezet, köztestület  képviselőjét is meghívhatja a kuratóriumba. 

A kuratóriumnak joga, hogy amennyiben az adott évben nem talál elisme-
résre 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 4 tagjának jelenlé-
tével határozatképes. 
 

2./ REGIO ARCHITECT  díj adományozásának részletes feltételei 

A REGIO ARCHITECT díjat a kuratórium, vagy bármely kamarai tag, 
vagy civil szervezet jelölése alapján lehet elnyerni, melynek odaítéléséről a 
kuratórium dönt. 

Határidők: a felhívásban 

Prezentáció: 

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 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) vándorkiállítás 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. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívom tagjainkat  

Kamaránk taggyűlésére 
és az azt követő szakmai előadásra 

 

Időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 13:30 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 taggyű-
lés időpontja: 

2015. május 21. (csütörtök) 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, 2015. május 4. 
                                              Makai István  

                                                                     elnök 

PROGRAM 

Regisztráció 13:00-tól 
Megnyitó: Makai István elnök 
  

ÜGYRENDI DÖNTÉSEK  

Jegyzőkönyv vezető megválasztása 
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
Levezető elnök megválasztása 
Napirend elfogadása 

NAPIRENDI  JAVASLAT 

1. Tájékoztató a Választási Jelölő Bizottság munkájáról 
2. A Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság 

póttagjainak, valamint a pótküldöttek megválasz-
tása. 

3. Az Elnökség beszámolója a legutolsó taggyűlés óta 
eltelt időszakról, 

4. Pénzügyi beszámoló és a 2015 évi terv ismertetése 
5. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója 
6. A  Regio Architect díj kiírásának módosítása 
7. Az alapszabályunk módosítása 
8. A Felügyelő Bizottság jelentése, 
9. Általános vita és határozathozatal a beszámolókról 

és a javaslatokról 
10. A szavazatszámláló Bizottság jelentése  
11. Egyebek 
  

       Szünet, büfé 
 

Kb 15:30 Szabadon választott szakmai továbbképzés: 
Hajnóczi Péter MÉK elnök és Kovács Zsófia MÉK főtitkár 
előadása és fórum 
 

Mellékletek:  
1., 3., 4., 5., 6., 8. a hírlevélben, 7. a honlapunkon 
 

 

 

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 
 

Tisztelt Taggyűlés! 

Legutóbbi, 2014. április 25-ei rendkívüli tisztújító taggyűlésünkön 
választottuk meg új tisztségviselőinket, akik az időközben össze-
férhetetlenné vált néhány köztisztviselő kivételével megegyeznek a 
2012. októberében megválasztottakkal.  

Mint ismeretes, akkori felügyeleti szervünk, a BM keresetére a 
másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla tárgyaláson kívül megho-
zott ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, 
az alperes 2011. november 17-ei taggyűlésének a tisztújítás elha-
lasztásáról, a 2012. október 27-ei taggyűlésének tisztújításról szóló 
határozatát megsemmisítette. Egyben az alperes testületi szervei-
nek és tisztségviselőinek működését felfüggesztette, a felfüggesztés 
tartamára az új tisztségviselők megválasztásáig, a kamara képvise-
lőjének bírósági nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló határozat 
jogerőre emelkedéséig az alperes irányítására felügyelő biztost 
rendelt ki. 

A régi-új elnökségünk elmúlt évben is törekedett 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. 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 küldött-
gyűlés, a területi elnökök tanácskozásai, a titkári értekezletek 
napirendi pontjai átfogták a kamara működésének szinte teljes 
területét.  

Egyik legfontosabb feladatunk továbbra is kamara illetékességi 
területén meghirdetett tervpályázatok lebonyolításának segítése, a 
szakmai értékek érvényre juttatása, a jogszabályokban meghatáro-
zott közreműködés biztosítása lenne. Az elmúlt időszakban me-
gyénk területén olyan pályázat lebonyolítására nem került sor, ahol 
a területi kamara közreműködésére lett volna szükség.  

Titkárságunk 
A miniszterelnökséget vezető miniszter a 3/2015 (I.28) MvM 
rendeletével helyezte vissza kamaránk titkárságához a törvényesen 
megillető közigazgatási jogköröket. A titkárság az elmúlt évben 
megújult, szeptemberben visszatért a szülési szabadságról Ignácz 
Zoltánné, októbertől pedig új titkárunk van Bella Sándor kolléga 
személyében. A megnövekedett feladatok ellenére is gondosan, s 
gyakorlatilag panasz nélkül végzik a munkájukat.  

Nagy feladatuk a napi adminisztrációs teendők és a tervezői jogo-
sultsággal kapcsolatos átsorolások mellett a tervezői és a felelős 
műszaki vezetői, műszaki ellenőri névjegyzék aktualizálása, a 
MÉK honlapján történő hiteles megjelenítés biztosítása, az e-
ügyintézés bevezetése. 

A titkárság székhelye évek óta a Tisza moziban van. Elhelyezése 
megfelelő, a bútorozottsága szűkös de elégséges. A technikai fel-
szerelést anyagi lehetőségeink keretei között folyamatosan meg-
újítjuk és bővítjük. 



Kapcsolattartás 
Rendezvényeinkről, továbbképzésekről és más szakmai informáci-
ókról tagjainkat levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk. Több mint 
100 tagunknak van a levelező listánkon érvényes e-mail címe. Ezt 
a számot feltétlenül növelni kell költségtakarékossági szempontok 
miatt is. Alapszabályunk kötelezővé teszi, hogy a szakmagyakorló 
érvényes e-mail címéről - amelyiken az üzeneteket, meghívókat, 
mellékleteket fogadni tudja - naprakészen tájékoztassa a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamarát. 

Továbbképzés, rendezvények 
2014-ben a Szolnokon megtartott, illetve az általunk szervezett 
szabadon választott témakörű továbbképzéseken akár tíz 
kreditpontot gyűjthettek a résztvevők. Tagjaink és nyilvántartottak 
részére az általunk szervezett szabadon választott képzések ingye-
nesek voltak, és a kötelező képzésen is mérsékelt hozzájárulást 
kellett fizetni. 

Júniusban gazdag programú rendezvényünk volt a 2014 Ybl 
Bicentenárium – A Magyar Építészet Éve tiszteletére kiállítással, 
filmvetítéssel, irodalmi összeállítással, szakmai előadásokkal. A 
rendezvényt Szaló Péter a BM helyettes államtitkára nyitotta meg. 

Szeptemberben az Építész Egylettel és a Szolnok Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalával közösen "NAPÓRÁKAT A 
SZOLNOKI KÖZTEREKRE ÉS KÖZÉPISKOLÁKRA" címmel 
ötletpályázatot írtunk ki a város középiskolásai részére, amelynek 
zsűrizése és díjátadója decemberben volt. 
2014. október 2-án került sor az ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA első 
rendezvényére: a Regio Architect díjra benyújtott pályázatokból 
rendezett kiállítást Füleky Zsolt a Miniszterelnökség Stratégiai 
Ügyekért Felelős Államtitkárságának építészeti és építésügyi he-
lyettes államtitkára nyitotta meg és adta át a díjat A megnyitó után 
tartalmas fórum volt az építészetpolitika aktuális kérdéseiről. 

Második rendezvényünk izgalmas témája, egy Makovecz Imréről 
készült film megtekintése után, a Magyar Művészeti Akadémia 
morális szerepvállalása az építészeti közéletben, Osskó Judit, 
Dévényi Sándor és Turi Attila közreműködésével.  

Decemberben került sor a kötelező oktatásunkra több mint száz fő 
részvételével. 

Alapszabály módosítás 
A többször módosított alapszabályunk alapos felülvizsgálatra 
szorult. Javaslatunkból kihagytuk a közhasznú szervezet rigorózus 
előírásait, és a megváltozott kamarai törvénynek megfelelően 
pontosítottuk az egységes szerkezetbe foglalt szöveget. 

Az alapszabály tervezet letölthető a kamaránk honlapjáról: 
jnszmek.hu 

Közhasznú szervezet 
Az ismert okok miatt határidőre nem tudtuk elkészíteni a törvény-
ben előírt közhasznúsági beszámolót, ezért a Szolnoki Törvényszék 
törölte a közhasznúsági minősítésünket. 

Regio Architect díj 
Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, hogy bővítse a kuratórium 
létszámát a Szolnoki Művészeti Egyesület képviselőjével (konkré-
tan egy szobrászművészre gondoltunk), valamint hogy a 
JNSzMÉK elnöke szükség esetén, tanácskozási joggal, más szak-
mai szervezet, köztestület  képviselőjét is meghívhatja a kuratóri-
umba. 

A 2014. évi díjat  a kuratórium egyhangú döntéssel, 5 szavazattal 
Tekse András építésznek ítélte a jászapáti római katolikus temető 
ravatalozó épületének színvonalas tervezéséért. 

A 2015. év feladatai 
Az eddigi hivatali szakmai munka hasonló minőségű folytatása, a 
szakmafelügyelet újjászervezése és felpezsdítése a járásokra kon-
centrálva, az Építészet Hónapjának méltó megünneplése, a me-
gyénkből származó építészhallgatók új generációjával történő 
kapcsolatfelvétel. 

Taglétszám, költségvetés 
Az aktív taglétszám 159 fő, szüneteltet 35. Nyilvántartott szakma-
gyakorló 133, ebből aktív 80 fő. 

A tagdíjbevételünk az egyre nehezedő gazdasági helyzet következ-
tében korábban évről évre kb. 200 ezer forinttal csökkent. Az 
elmúlt évben viszont, a titkárság igyekezetének következtében a 
tagdíjhátralék jelentősen mérséklődött. Az ez évi tagdíjemelés 
miatt a csökkenő taglétszám ellenére is növekedhet a tagdíjbevéte-
lünk. 

2013-ban részben a kettős könyvelési adatok miatt túlbecsült terve-
zettnél alacsonyabban teljesültek a bevételek és a kiadások, 2014-
ben bejegyzésünk elhúzódás miatt nem készült új terv, de mindkét 
évben nyereséges volt a költségvetésünk. A korábbi évekhez ha-
sonlóan, az idén is elérhetőnek látszik a pozitív szaldó. 

A tiszteletdíjak 2007. óta változatlanok, az idén sem terveztünk 
emelést. 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

Makai István 
elnök 
 

AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG  
BESZÁMOLÓJA 

 

Bizottságunk az elmúlt évi tisztújító taggyűlésünk után alakult ujjá.  
Tagjai: Dombi Gábor, Dombi Tamás, Gutman József, dr Hegedűs 
Annamária és Simkó József. 
2013-2014. évben Bizottságunkhoz sem panasz sem etikai-
fegyelmi indítvány nem érkezett, és a korábbi évekről sem volt 
áthúzódó ügyünk. 
 

Kérem a beszámolónk elfogadását. 
 

Dombi Gábor 
elnök 
 

A JELŐLŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 

A 2014. évi tisztújításon túlmenően az alábbi póttagok megválasz-
tása szükséges még: 
 

Felügyelő Bizottság:  2 fő póttag 
Etikai és Fegyelmi Bizottság: 2 fő póttag 
Pótküldöttek:   2 fő  
 

A Választási Jelölő Bizottság a jelölések, valamint az elfogadó 
nyilatkozatok alapján az alábbi jelölt listát állította össze. 
 

Felügyelő bizottság póttagjaira: 
1. Horváth Ferenc    16-0245 
2. Pálinkás István    16-0111 
3. Székács Károly  II. helyen   16-0015 
4. Vidra Tamás    16-0250 
 

Etikai és Fegyelmi Bizottság póttagjaira: 
1. Horváth Ferenc II. helyen   16-0245 
2. Laczkó József    16-0009 
3. Pálinkás István II. helyen   16-0111 
4. Székács Károly  I. helyen   16-0015 
5. Vidra Tamás  II.  helyen  16-0250 
 

Pótküldöttekre: 
1.Csendes Mónika    16-0222 
2.Molnár Istvánné    16-0027 
3.Vidra Tamás    16-0250 
 

Az ide vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások, valamint a 
tárgyban említett hivatkozás alapján teljesül az elnökség, bizottsági 
tagok, póttagok és küldöttek száma: 
 

Elnökség:   4 fő tag        - 
Felügyelő Bizottság:  3 fő tag +2  fő póttag 
Etikai és fegyelmi Bizottság:  5 fő tag +2  fő póttag 
Választási J. Bizottság  3 fő tag  +3 fő pót        - 
Küldöttek:   6 fő tag  +3 fő póttag 

 

A szükséges pótjelöltek megválasztásával a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Építész Kamara Bizottságai révén a választási ciklus idejé-
re szakszerű, teljes körű és biztonságos működést tesz lehetővé. 
A Választási Jelölő Bizottság feladatát elvégezve, a fentiek szerint 
terjeszti elő a jelöltek listáját. 
 

Tisztelettel 
 

 Csendes Mónika     K. Tóth János Balázs            Markóth Imre 
            tag                                  elnök                            tag 

 

Emlékeztetőül a 2014. évi tisztújítás eredménye: 
 

Elnökség: Makai István elnök, Molnár Istvánné alelnök, Marton 
Csaba, Tanács Lajos 
Felügyelő Bizottság: Honti Gyula elnök, Martonné Molnár Mari-
anna, Somogyi László. Póttag: nem került megválasztásra. 
Etikai–Fegyelmi Bizottság: Dombi Gábor elnök, Dombi Tamás, 
Gutman József, dr. Hegedűs Annamária, Simkó József. Póttag: 
nem került megválasztásra. 
Választási Jelölőbizottság: K.Tóth János Balázs elnök, Csendes 
Mónika, Markóth Imre. Póttag: Csala Imre, Dombi Tamás, László 
József Lajos. 
Küldöttek: Gutman József, Makai István, Markóth Imre, Marton 
Csaba, Mészáros János, Tanács Lajos. Pótküldött: Simkó József 
 

A FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
a Taggyűlés számára a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Építészek 
Kamarájának 2013. -2014 évi működéséről, a 2013.-2014. évi 
költségvetés teljesüléséről és 2015évi tervezett költségvetéséről  
 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 

A Felügyelő Bizottság a Területi Kamara választott szerveként 
végzi munkáját. Működési rendünk: Bizottságunk 1 fő elnökből, 2 
fő tagból áll. Az elnök havi rendszerességgel részt vett az elnökségi 
üléséken. Bizottságunk a 2013.-2014. évben az alábbi feladatokat 
látta el: 
 

1., A rendszeresen megtartott havi elnökségi üléseken részt vettünk. 
 

2., 2013-2014. évi működés és elnökségi beszámoló felülvizsgálata: 
 

- A Területi Kamara 2013.-2014 évi működése mind szakmai és 
pénzügyi szempontból megfelelő volt, rendkívüli beavatkozást nem 
igényelt 
- Jogi szempontok: 
- A Belügyminisztérium 2013. május 2-i rendeletében a működé-
sünket törvénytelennek minősítette és működésünket felfüggesztette. 
- Időközben a miniszterelnökséget vezető miniszter a 3/2015 (I.28) 
MvM rendeletével felfüggesztésünket megszüntette. 
- Az elnökségi beszámoló reális, megfelel a tárgyévi tényeknek, 
ezért elfogadását javasoljuk. 
 

3., 2013.-2014. évi költségvetés teljesülése: 
 

- A 2013. évi gazdálkodás  7625 eFt bevétellel és 6982 eFt ráfordí-
tással realizálódott. 
- A 2013 évi  eredménye (+) 643 e Ft, amely  a működés szempont-
jából megfelelő. 
- A 2014 évi gazdálkodás  8861 eFt bevétellel és 7777 eFt ráfordí-
tással realizálódott. 
-A 2014 évi  eredménye (+) 1084 e Ft, amely  a működés szempont-
jából megfelelő. 
- A pénzkészletek 2014. évi nyitó állománya 2309 eFt a fordulónapi  
záró állománya 4473 eFt volt, amely 2164 eFt növekedést mutat, 
amely biztosítja a kamara likviditását és megfelelő pénzügyi műkö-
dését. 
 

4.,2015. évi tervezett költségvetés: 
 

-A 2015 évi tervezett költségvetést megtárgyaltuk és elfogadható-
nak tartjuk. 
 

Kérjük jelentésünk és egyben javasoljuk az elnöki beszámoló 
elfogadását. 
  

Honti Gyula Martonné Molnár Mariann.      Somogyi László  
       elnök                       tag            tag 

NAGY FERENC KOLLÉGÁNK BÚCSÚZTATÁSA  
 
Kedves Kollegánk, Barátunk…Kedves Feri! 
 
Régen találkoztunk Veled!  Régen láttuk szelíd, mosolyt hordozó tekintete-
det, s éreztük közelséged megnyugtató erejét.  
 
Olyan őszinte, természetes egyszerűséggel voltál részese az építészek 
közösségének, hogy észre sem vettük egyre kevesebbet tudsz már velünk 
lenni. Azt gondolhattuk talán a mindennapok szorításában, hogy munkáid, 
feladataid kötnek le, vagy nyugalomra, pihenésre vágysz már, hiszen 
hosszú és gazdag utat jártál be.  
 
Beleszőtted a magad fonalát az építészet állandóan változó szövetébe,  
melyek épületekben öltenek testet, s adnak teret a munka, az ünnep, az 
öröm, a fájdalom óráinak…életünk minden történésének.   
 
Itt vannak házaid köröttünk, melyeknek kollegáiddal együtt alkotója voltál: 
 
- A hajdan volt SZOLNOKTERV irodaháza 
- A többször átépült SZIGLIGETI SZINHÁZ 
- A Közgazdasági Szakiskola KOLLÉGIUMA  

s a többiek: lakóházak, áruházak, ipari épületek. 
 
Igaz… házaink tégláit sokszor átrakja a folyton kereső, nyugtalan „ember” . 
De hiszem azt, hogy az építészek, s közöttük Te is azok közé tartozol, akik 
egy-egy pillanatra megélhetik a elfolyó időben, az időtlenség örömét.  
 
Az építész, ha érzi felelőssége súlyát, ha tudja, hogy munkája „szolgálat” 
-  amikor házakat rajzol,  
-  amikor vezeti kezét egy magasabb rendű akarat,  
-  amikor kiszakít a végtelen térből egy szeletet,  s annak új formát, tartal-
mat ad, akkor ő  „híd”, mely átível szellem és anyag között. 
 
Te megkaptad ezt a lehetőséget… és élni tudtál vele. Itt hagytad örökül 
gondolataid, alkotó erőd anyagba öntött emlékeit.  
Persze sokan nem tudják… nem is tudhatják, hogy házaidhoz mennyi 
munka, küzdelem, csalódás… de öröm is tapad. 
Azt Te kaptad ajándékul, s most viszed magaddal hosszú utadra.  
 
Mi pedig megállunk, fejet hajtunk emberi, szakmai értékeid előtt és  
megköszönjük mindazt amit adtál, s most  itt hagysz nekünk.  
Mert, „Nem az a fontos, hogy ki ismert Téged, hanem… hogy ki boldog 
azért, mert ismert Téged!”  
 
Az építészek nevében Reményik Sándor soraival köszönünk el Tőled! 
 

Tanács Lajos 
 

Mi mindig búcsúzunk 
 (részlet) 
 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk 
Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte. 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el. 
Minden szótól, mit kimondott a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt, égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett. 
Az álmainktól, mik nem teljesültek 
A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 
A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, 
Mert minden csönd más - minden könny - vigasz. 
Elfut a perc, az örök idő várja 
Lelkünk mint fehér kendő leng utána… 

 
 

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

Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 14 és 16 óra között 
Tel: 56/ 411 614 (ügyfélfogadási időben) Fax: 56/ 512 699 

Sürgős ügyben: 30/ 769 2948 vagy 20/ 485 5257 
Honlap: www.jnszmek.hu     e-mail: info@jnszmek.hu 

 

Nyári hivatali szünet: július-augusztus,  
ügyelet minden szerdán 14-16 óra között 


