BESZÁMOLÓ
A Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2014. május és
2015. május hó közötti működéséről
A Felügyelő Bizottság összetételében az elmúlt évben változás történt. Takács Attila állandó
tag valamint Ráskai Balázs póttag a Jelölő Bizottságban való részvételük miatt a FB
munkájában, az alapszabály értelmében nem vehetett részt. Takács Attila 2015 februárban
állandó tagságáról ezért lemondott. Helyét a soron következő póttag Békesi László soproni
kollega vette át, s így a Felügyelő Bizottság működése az elmúlt időszakban is zavartalan
volt.
Munkánkat a havi rendszerességű elnökségi üléseken való személyes részvétellel illetve a
költségvetés készítési időszakban, önálló bizottsági munka keretében végeztük.
Az üléseken tapasztaltak valamint a bizottsági beszámolók alapján az elnökség és a választott
bizottságok munkáját, a kamara éves működését szabályszerűnek, törvényesnek és
kielégítőnek találtuk.
Elnökségi munka, elnökségi beszámoló értékelése:
Az elnökségi beszámoló részletes tájékoztatást nyújt az elvégzett éves feladatokról, elnökségi
tevékenységről.
A jelentésből kitűnik, hogy stabil taglétszám és fegyelmezettnek mondható fizetési morál
mellett, a tavaly elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodásnak köszönhetően területi
kamaránk anyagi helyzete továbbra is stabil, kiszámítható. A költségvetésben most már rendre
megjelenő kétmillió forint feletti tagdíj kintlévőség, természeténél fogva az év végi
könyvadatokban megjelenik, ugyanakkor elenyésző részük jut el a kényszerű kizárásig, azaz
az összegek a rendelkezésre álló határidőkön belül befolynak a pénztárba. Köszönet ezért
elsősorban a tagságnak.
Érzékeljük azt az erőfeszítést, amit a MÉK tisztségviselői, a TET (Területi Elnökök Tanácsa),
s rajtuk keresztül Területi Kamaránk elnöksége is tesz a jogszabályi környezet,
szakmagyakorlási klíma jobbá, egyszerűbbé tételéért. Javasoljuk ugyanakkor, hogy olyan
kérdésekben, mint pld. a legutóbbi országos küldöttgyűlésen tárgyalt "Az építészeti-műszaki
dokumentáció - korábbiakban építési engedély - tartalmi és formai követelményei" című
szabályzat megalkotásába vonja be a szélesebb tagságot és támaszkodjon annak szakmai
tapasztalataira. Az ilyen dokumentumok nem tudnak "vegytiszta boszorkánykonyhákban"
megszületni, csakis a sokféle tapasztalat összegzése adhat egyfajta kiforrott és tartós
eredményt.
A beszámolóból fontosnak tartjuk kiemelni a Tervezési díjszabás, közérthetőbben a kötelező
minimál díj terén történő, politikai akarat híján hosszú évek óta eredménytelen kamarai
munkát.
Úgy véljük, hogy továbbra is alapvető és elsődleges szempont ezen a téren eredményt elérni
és ennek érdekében minden jogi segítséget igénybe kell venni.
Magyarországon van példa kötelező minimális rezsióra díj alkalmazására pld. személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységeknél melyet a 360/2014. (XII. 30.)
Korm. rendelet szabályoz és amit alkalmazni kell közbeszerzési eljárásokban.
Ilyen vagy ehhez hasonló rendelet megalkotásáért minden erőfeszítést meg kell tenni.

A választott bizottságok munkája:
A választott bizottságok jelentésükből megállapíthatóan a rájuk ruházott feladatokat,
tisztességgel elvégezték.
Örvendetes tény az etikai ügyek csökkenése ugyanakkor szükséges és támogatandó a jogi
segítség igénybevétele a bizottság részéről.
A kamarai biztosi rendszer megítélésünk szerint jelentős mértékben hozzájárulhat a szakmai
színvonal emeléséhez, ezért továbbra is megoldandó feladat az ÉTDR-be való betekintés
biztosítása a kamarai biztosok részére. Addig is jónak tartjuk az építésfelügyelettel közös
ellenőrzésekben való részvételt, melyet a terület összes járási hivatalára ki kell terjeszteni.
Költségvetés, gazdálkodás:
A költségvetési tájékoztató számait tekintve látható, hogy az egyes kiadások a korábban
tervezett keretek között maradtak illetve egyes kiadások elmaradása miatt a tervezetthez
képest több maradványpénzzel fordulunk az új költségvetési évbe. A kamara éves
gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt, egyúttal a tervezett költségvetés is hasonló
hozzáállást mutat.
Támogatjuk az elnök, alelnök és a titkár egységes 10 %-os béremelését tekintve, hogy erre
utoljára 2011-ben került sor.
A korábbi évekhez képest újdonság a költségvetésben a pályázati összegek megjelenése,
melynek kötelező továbbképzési célú felhasználását a Felügyelő Bizottság támogatja.
Összefoglalva a Felügyelő Bizottság a területi kamaránk működését, az elnökség és a
bizottságok munkáját megfelelőnek, törvényesnek találta, ezért javasoljuk a taggyűlésnek a
tisztségviselők beszámolóinak elfogadását.
Egyúttal elfogadásra javasoljuk az előző évi pénzügyi beszámolót illetve a tervezett
költségvetést is.
Végül szeretném megköszönni Felügyelő Bizottság tagjainak, az Elnökségnek, az Etikai és
Fegyelmi Bizottság tagjainak, a Kamarai biztosoknak, a Jelölő Bizottság tagjainak valamint a
Kamarai titkár asszonynak a lelkiismeretes munkáját, a tagságnak pedig a választott
tisztségviselők iránti bizalmat.
A megválasztott új elnökségnek és tisztségviselőknek eredményes munkát kívánok.
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