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Szám: 39/2011
BESZÁMOLÓ
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének
2010. évi tevékenységéről

Tisztelt Taggyűlés !
A kamara elnökségének évente ismétlődő, rendszeres feladata, hogy számot
adjon az elmúlt évben végzett munkájáról.
Az elmúlt év egy szempontból meglehetősen mozgalmas, más szempontból
viszont tragikusan egyhangú volt. Az országos építési visszaeséssel összhangban
egyre kevesebb lett a tervezési feladat. Furcsa év volt ez azért. Sok minden
terveztünk elvégezni a lelkes új országos kamarai elnökséggel, és most ez kicsit
lelassult. Meg a várakozás az igazgatási átszervezés lehetőségével, a meglevő
rossz építési szabályozás átírási-javítási igényével. Azonban most nagyobb bajok
voltak-vannak annál, mint az építésigazgatás rendbetétele, csak egy a baj, közben
ezt a szakmának túl kell élnie. A mögöttünk hagyott év tehát igen vegyes képet
mutat, elsősorban a építészi-tervezői szakma valódi egzisztenciális gondjai miatt. A
következő év továbbra is elsősorban a fennmaradási-életbenmaradási küzdelem
ideje lesz. Emellett a kamara jövőjének megvitatása – természetesen az új
jogszabályoknak megfelelően – és az új szervezési rendjének megállapítása lesz
meghatározó.
A Nógrád Megyei Építész Kamara taglétszáma 130 fő körül állandósulni
látszik, a tagfelvételi kérelmek megritkultak. Ugyanakkor az aktívtagjaink létszáma
már 110 alá csökkent, egyre többen kérik tagsági viszonyuk felfüggesztését, ami a
tagdíjbefizetések csökkentését is eredményezi. A tagjaink nagy része jelenleg új
tagjainkkal együtt a fővárosban dolgozik inkább, mint itthon, a megyében.
A működésről
A Nógrád Megyei Építész Kamara taggyűlése a 2007-ben évi tisztújító
taggyűlésén választotta meg az Elnökségét, a Felügyelő Bizottságát és az Etikai és
fegyelmi Bizottságát. Az akkor megválasztott Elnökség már az előző években is
jórészt együtt dolgozott, határozataival, állásfoglalásaival és döntéseivel igyekezett a
szakmai és érdekvédelmi kérdéseket a kamarai tagok javára intézni. A titkár
személyében egy tapasztalt, igazgatásban is jártas építész kolléganő viszi a hivatali
ügyeket. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy egy jól együttműködni képes szervezet
viszi a kamaránk napi ügyeit.
Ez évben sem kíméltek meg minket a jogszabályváltozások, melyek
kiismerhetetlen logikával és gyorsaságban követték egymást. Úgy ítélem meg, hogy
mindezek ellenére a titkárság jól megfelelt, határidőben és a jogszabályoknak
megfelelően végezte dolgát. A kamarai „hivatal” működésének technikai feltételei
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kialakultak, állandósultak, és korszerűsödtek. Rendelkezésre áll normálisan
használható számítógép, másoló, telefonok, internet, fax és e-mail is. A honlapunk is
elindult, működik, és talán többen és többre is használhatnánk. Az eddig kialakult
szolgáltatási színvonal – reméljük – továbbra és hosszú távon is megfelelő lesz.
Az elnökség havonta tartott ülésein a tagfelvétel, a névjegyzékbe vétel aktuális
kérdéseinek megvitatásán túl természetesen megvitatjuk és döntünk a kamara
sajátos ügyeiről is. Számos esetben szükséges közös álláspontot kialakítani egyes
eljárások, jogszabályok kérdésében, a kamarai működés feltételeinek kialakításában,
a teendők, megszervezésében. Megvitatjuk az esetleges jogszabály módosítási
tervezetekre küldendő véleményt, meghatározzuk a továbbképzések témáit, rendjét,
vagy a működéshez aktuálisan szükséges döntéseket hozzuk meg.
Már az előző évben is előfordult, hogy az elnökség határozatképessége
megingott, egy elnökségi tagunk folyamatos távolmaradása miatt. Sajnos, e
tendencia ez évben is folytatódott.
A Felügyelő Bizottság Elnöke rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein,
közvetlenül érzékelve a határozatok megszületésének körülményeit, észrevételeivel
segítve munkánkat.
Tulajdonképpen örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt évben etikai
vagy fegyelmi ügyben az Etikai és Fegyelmi Bizottságot nem kellett összehívni. Nem
volt olyan bejelentés, ami a kamara, vagy az Etikai és Fegyelmi Bizottságunk
részéről intézkedést kívánt volna.
Tovább erősítettük együttműködésünket a Nógrád Megyei Mérnöki
Kamarával. A közös iroda és titkárság továbbra is megmarad, és megállapodtunk
abban, hogy egyes programokat közösen szervezünk, közösen hirdetjük meg. Az
elnökségi üléseinken időnként meghívottként vesz részt a társkamara elnöke.
Elindítottuk a kamaránk honlapját, amit még igazán nem használunk ki
rendesen, és eddig csak az alapvető dolgokkal töltöttük fel. Szándékunk ezt a formát
továbbra is használható formában működtetni, ehhez azonban több segítségre van
szükségünk, elsősorban a tagjaink részéről, akiknek észrevételeit, vagy a honlapra
szánt írásaikat, feljegyzéseiket szívesen látnánk.
A 2007 őszén megalakult kamarai tervtanács is „működik”, az elmúlt évre
vonatkozóan támogatási szerződést nem kötöttünk, miután alig volt elbírálandó
dokumentáció – 2010-ben 2 terv szerepelt a tervtanácsunk előtt. Természetesen a
tervtanács továbbra is várja a bírálandó terveket.
Még 2003-ban határoztunk arról, hogy a Stromfeld Gépipari és Építőipari
Szakközépiskola tanulmányi versenyeken jól szereplő építész diákjainak ösztönző
jutalmat adunk. Az elmúlt évben – bár kissé kalandos körülmények között – három
végzős diákot díjaztunk az évzárón.
A szakmai munkáról
Folytatódott az együttműködés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Heves
megyei építész kamarákkal. Az együttműködés célja továbbra is az építészeti
tevékenység jogszerűségének biztosítása, a szakmai színvonal javítása,
tapasztalatcsere és tájékoztatás, valamint az érdekképviselet hangsúlyosabbá tétele,
az együttműködés által. 2010-ben a Heves megyei kollégák voltak a soros
vendéglátók. Az elmúlt év februárjában kétnapos konferencián vitattuk meg a kamara
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jövőbeli szerepét és lehetőségeit. Ezen a találkozón részt vett a MÉK frissen
megválasztott elnöke és néhány elnökségi tag is. Várható volt, hogy nem jutunk
végleges egyezségre, de az ott elhangzottakat azóta az „élet” kicsit át is írta.
Továbbra is élünk a rendszeres konzultáció lehetőségével. Egerben több alkalommal
találkoztunk a szomszédos kamarák vezetőivel, közös álláspontot kialakítani, vagy
egy-egy kérdést megvitatni. Úgy vélem, ez igen hasznos minden fél számára. Az
együttműködés gyakran „informális” keretek között is működik, telefonos
egyeztetések formájában beszélünk meg kérdéseket. Több jogszabály tervezetét
megvitattunk, javaslatokat tettünk, amit a törvényalkotó – finoman fogalmazva – nem
mindig vett teljes mértékben figyelembe.
A „Nógrád Gazdaságáért Együttműködés”- miután utat talált a megye politikai
vezetése felé, és formálódik egy „Gazdasági Kerekasztal” is, ami elsősorban
konzultatív testület lesz. (Ezt az elmúlt években már többször is leírtam, talán még
mindig jövő időben aktuális a mondat.)
A továbbképzések tekintetében fontosnak tartottuk azt, hogy lehetőség szerint
„itthon tartsuk” a szervezett előadásokat, és a tagdíjat rendszeresen fizető
tagjainknak legalább a kötelező továbbképzésen való részvétel legyen díjmentes,
tehát a kamara állja a költségeit. Az elmúlt évben a taggyűlés alkalma mellett további
továbbképzéseket szerveztünk, ahol szintén szerezhető volt továbbképzési pont. Ezt
a tendenciát természetesen folytatni kívánjuk, hogy legalább a kötelező
továbbképzéseket mindenkinek itthon legyen lehetősége meghallgatni. A szabadonválasztott továbbképzések előadásait szintén hasonló elvek szerint kívánjuk folytatni,
lehetőleg díjfizetés nélkül, ahogyan erre már szintén volt példa az elmúlt években is.
Az elmúlt évben részt vettünk a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség által
kiírt pályázaton, mely a „partnerséget építünk” jelmondat keretében a határ két
oldalán levő értékfeltárásra vállalkozott. E munka keretében hat pályamunka készült,
melyeket előadások keretében mutattak be a szerzők. E tanulmányok egyébként
megtekinthetők a www.neogradiensis.eu honlap „kulturális hálózatépítés és
értéktérkép” pont alatt. E munka keretében alakult ki jó kapcsolat a Salgótarjáni
Múzeummal, ahol otthonra leltet a kamaránk építészeti tárgyú rendezvényei.
A tavalyi október sikeresnek tekinthető volt abból a szempontból is, hogy meg
tudtuk törni a szakmánkat övező érdektelenséget. Az építészet hónapja keretében
szervezett rendezvényeinket két intézmény – a Nógrádi Történeti Múzeum, és a
balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ – fogadta be. Itt tartottunk is
sikeres kiállításokat, és érdeklődésre számot tartó előadássorozatot. Köszönet e két
intézmény vezetőinek és munkatársainak. Hasonló rendezvényekre a továbbiakban
is számítunk rájuk, és ez évben folytatni kívánjuk a rendezvényeket.
Meglepő sikere volt az „Év Építésze” díjazottja kiállításának. A szervezés
véletlen kisördöge hozta úgy, hogy csak októberben került sor a januárban odaítélt
díj tényleges átadására. Díjazott kollégánk – Sámsondi Kiss Gergely – munkáiból
számos fényképet, tervet nyomtatott kartonra, és a Salgótarjáni Múzeumban
lehetőség nyílt a kiállításukra. Legalább egy hónapig látható volt, és csak azért került
leszerelésre, mert továbbvittük a Kós Károly Iskolagaléria kiállítására. Ez a siker
szintén kis rést nyitott a közönség, a nyilvánosság felé. És a rendezvény híre – igaz
csak egy rövid közlemény erejéig – de már átlépte a helyi médiák hírküszöbét is.
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Tanulság számunkra, hogy a „Mérnökbál” nyilvánossága nem igazán elég a
szakma megismertetésére, és hogy emellett, vagy e helyett másra is szükség van.
És bizonyos mértékig igazolja elnökségünk törekvését, hogy a díjazott munkáit a
nyilvánosság elé is kell tárni. Ezért 2011-ben már új kiírással és lebonyolítási renddel
hirdettük meg az „Év Építésze” pályázatot, októberben, az „építészet hónapja”
megnyitóján átadva a díjat.
Az elmúlt évben több alkalommal ülésezett a MÉK reformbizottsága, ahol a
területi kamarák által delegált tagok vettek részt. A vita elsősorban azon volt, hogy
milyen legyen a kamara, hogyan lehetne hatékonyabban működtetni, milyen
szervezeti keretei legyenek. Ezekről az elmúlt taggyűlésen már előzetes
tájékoztatást adtam. Nagyjából az akkor elhangzottakat lehet itt megismételni. Több
lehetőséget már elvetettünk, néhány gondolat még maradt, amit tovább elemezve
lehet majd határozatot, döntést hozni. Alapvető vita, hogy mennyi legyen a tagdíj,
milyen összetételű, legyen-e a tervezői díjban egy ún. „kamarai jutalék”, vagy a
tervek után legyen-e egy fix összegű plusz járulék, stb. Végelegesen még nem
sikerült dűlőre jutni. Ezekről a továbbiakban nem a reformbizottság, hanem a területi
elnökök tanácsa fog tárgyalni és véleményt alakítani.
A gazdálkodásról
A kamaránk gazdálkodásról – ahogyan az már megszokott – külön
napirendben tárgyalunk, azonban itt is szót kell róla ejteni. Alapelvünk volt és maradt,
hogy a munkát takarékos gazdálkodással végezzük. Ezért amit lehet a mérnöki
kamarával közösen intézünk, ez az egyik pillére a takarékos gazdálkodásnak. Az
eszközök beszerzése, az iroda bérleti díja mind-mind megosztott költség.
Ahogyan a – külön napirendhez készült – költségvetési beszámoló is tartalmazza, a
tervezett és a tényszámok között nincs jelentős eltérés, ami azt bizonyítja, hogy a
pénzügyi terveink megalapozottak voltak. A tervezés reális volt, a megvalósítás
pedig rendezett, tervszerű és szabályos körülmények között történt. Kifizetéseink
folyamatosan, rendben megtörténtek, fennakadás, határidőn túli tartozásunk nem
volt és nincs.
A Magyar Építész Kamaráról
2010 februárjában a területi kamarák elnökeinek tanácskozásán az új elnök a
program ismertetése után bejelentette, hogy a MÉK kasszája is üres, és azt kérte a
területi kamaráktól, hogy az addigi befizetéseiket – csak 2010 évre vonatkozóan –
emeljék meg 50 %-al. Ehhez hozzákapcsolt javaslatként elhangzott, hogy ez évben a
„tagdíjreformot” végre kell hajtani, ami rendbe teszi a MÉK gazdálkodását is. (erről
korábban a reformbizottság kapcsán említést tettem.) Néhány területi kamara
megadta a kért kivételes hozzájárulást, ahogyan az elnökségünk is pozitívan reagált
a kérésre. Úgy ítéltük meg, hogy az 50%-os hozzájárulás emeléssel megadjuk azt a
bizalmat, ami alapján határozottan lehet képviselni az építészek-építészet érdekeit.
A MÉK új elnöksége és bizottságainak programját a 2010. márciusban tartott
küldöttgyűlés elfogadta. De csak a programot, az ehhez kért többlettámogatást nem
szavazta meg. És így egyenlőre a tagdíj is változatlan 2010. és 2011. évben is. Az
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elnökségünk úgy ítélte meg, hogy a szakma, a kamara érdekében sok tekintetben
csak a MÉK Elnökség képes a megfelelő képviseletre, hiszen – helyzetéből adódóan
– csak ő tud elvégezni. (a nemzetközi kapcsolatok, egyeztetés a törvényalkotóval,
lobbyzás a szakmáért, küzdelem a szabályozásért-szabványokért, stb), olyan
feladatokat, amikre a területi kamráknak nincs is lehetőségük. Ezért, miután a
taggyűlésünk is elfogadta a megemelt hozzájárulás összegét, a MÉK felé az emelt
összeget utaltuk át.
A MÉK elnöksége az elmúlt évben igen komoly munkát végzett a kamara
elfogadtatására. Külön kiemelendőnek tartom, hogy a Magyar Mérnöki Kamarával
szoros kapcsolatot sikerült kialakítani, ami mindkét köztestületnek, de elsősorban a
szakmának jó. Fontos eredmény, hogy az épületek tervezése tekintetében közös
díjszabályi ajánlás született, amit – természetesen – még a küldöttközgyűlésnek el
kell fogadnia.
A MÉK elnöksége, Jogi Bizottsága a MÉK alapszabályát átdolgozta,
egyszerűsítette – a „Területi Elnökök Tanácskozása” véleményezte - ahogyan ez az
etikai és fegyelmi szabályzattal is történt. Az április 5-i Küldöttközgyűlés előtt
szerepelt e két tervezet is, de jóváhagyására – időhiány okán – nem került sor.
Természetesen ez érinti a mi alapszabályunkat is, amit erre a taggyűlésre elő is
készítettünk. De mert a küldöttközgyűlés nem tárgyalta és nem hagyta jóvá, így most
mi sem tárgyalhatjuk meg. Miután a megismételt küldöttközgyűlésre várhatóan csak
május végén kerül sor, ezért nekünk is szükség lesz egy rendkívüli taggyűlésre, ahol
az új alapszabállyal összhangban a NMÉK alapszabályát is megalkothatjuk.
Tisztelt Taggyűlés !
A taggyűlések kötelező napirendjének kell lennie a Etikai – fegyelmi Bizottság
elmúlt évéről szóló beszámolónak is. Ahogyan az a meghívóból is látható, ez –
ebben az évben is – kimaradt. Ennek oka pusztán az a tény, hogy etikai vagy
fegyelmi ügy, mellyel a Bizottságnak, vagy annak elnökének foglalkoznia kellett
volna, nem volt. Olyan ügy, mely etikai ügyként indult volna volt, de még az ügy
bejelentésre előtt – kezdeményezésünkre – megegyezés született a felek között.
Tanulsága pedig – a tervezési munkára mindig szerződést kell kötni, a szóbeli
megegyezés nem elég, esetleges vita esetén pedig semmi sem dönthető el.
Ügy hiányában tehát az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökének nincs miről
beszámolnia, ezért maradt el a napirendi javaslatok közül az EFB elnökének
beszámolója.
Tisztelt Taggyűlés !
Úgy ítélem meg, hogy a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az elmúlt
évben elvégezte mindazt a munkát, ami a kamara mint köztestület működéséből, a
jogszabályokból, vagy az országos kamara sajátos feladataiból reá hárult. Az elmúlt
évben meghozta azokat az intézkedéseket, melyek a tagok érdekeit, a kamara
nagyobb ismertségét és elismertségét szolgálják.
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A taggyűlésünk rendhagyó a tekintetben, hogy az elnökség a négy évre
szabott idejét kitöltötte. Új tisztségviselőket, küldötteket és bizottsági tagokat kell
választanunk. Erre majd a következő napirendek során kell kitérnünk.
Ez úton is megköszönöm azok munkáját, akik segítették a kamaránk
elnökségének munkáját.
Kérem, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Salgótarján, 2011. április 20.
Kenyeres István sk.
elnök
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Melléklet az elnökség beszámolójához
A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának
2010.évi munkájáról
A titkárság a kamarai törvény és a NMÉK Alapszabályában rögzítettek szerint végzi
munkáját a közigazgatási eljárás szabályai szerint.
Iktatott ügyiratok száma:
105 db.
E-mailon kiküldött hírlevelek, tájékoztatók száma : 90 db
E-mailon kiküldött levelek száma : 46 db.
Határozatok száma : 30 db.
Hatósági bizonyítvány kiállítása . 20 db
Igazolás kiadása : 5 db
Elutasított kérelem 2010-ben nem volt, a MÉK-től egyszer kértünk állásfoglalást a
jogosultság vonatkozásában.
Elnökségi ülések száma : 8, ebből 3 határozatképtelen
Elnökségi határozatok száma: 3 db.
A MÉK 2010.-ben háromszor tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk
Tervtanácsi ülések száma: 1db
A NMÉK honlapját a titkárság ügyintézője kezeli, aktualizálja.
Továbbképzések száma.: 6, ezeken 3.5 kreditpontot lehetett helyben szerezni,
A kiadott igazolások száma: 77 főnek
Taglétszám :146 fő
Aktív tag : 113 fő,
szüneteltet :22 fő, külön névjegyzékben: 11 fő
MÉK-nek részesedést 106 főre fizetünk 2011-ben
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Szám: 39-1/2011.

BESZÁMOLÓ
A Nógrád Megyei Építész Kamara
2010. évi költségvetési tervének teljesítéséről

Tisztelt Taggyűlés !

A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2010. tavaszi
ülésén hagyta jóvá. A mostani Taggyűlés elé terjesztem a költségvetési terv
teljesüléséről szóló beszámolót, azzal, hogy azt megvitatni és jóváhagyni
szíveskedjen.
Bevételek
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2010. évre jóváhagyott
költségvetési terve a bevételek terén összességében 102%-ban teljesült,
ami azt mutatja, hogy a tervezés körültekintő és megalapozott volt.
A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéknek megfelelő a bevétel,
ami azt bizonyítja, hogy tagjaink becsületesen befizetik a tagdíjat, és akinek
elmaradása van igyekszik azt rendezni.
A technikusok névjegyzéki díja meghaladta a tervezetet, a technikusaink
közel 80 %-a fizette be az önkéntesen vállalt díjat.
Az eljárási díjaknál van lényeges, elmaradás, csak ketten kértek új
engedélyt, ennél sokkal többet terveztünk.
A megújítások, továbbképzések igazolásából adódó igazgatási szolgáltatási
díj viszont közel duplája lett a tervezettnek.(itt a tejesítésnél a műszaki
vezetők és ellenőrök díját nem különítettük el)
Beruházás-bonyolítási, és energia tanúsítási engedélyek bejegyzésére nem
volt kérelem 2010-ben, ezért itt nem jelentkezett bevétel.
A „Tudományos ismeretterjesztő tevékenység”soron szereplő bevétel a
Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton szereplő 6 db
pályamű szerzői díja, ennek bevétele jelentkezik, 26%-al meghaladva a
tervezett bevételt.
A kamatbevétel is a tervnek megfelelően alakult.
Volt még bevétel a hátralékos tagdíj befizetés pótdíjából, valamit a tagsági
viszony helyreállításának díjából.
A kinnlevőségünk – mely gyakorlatilag a tagjaink tartozása – 2010 december
31.-én közel 1.000.000,- Ft volt, és ez kevesebb mint az elmúlt években.
Összességében a bevételek főösszege mintegy 250.000.- Ft-tal meghaladja
a tervezettet. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Építész Kamara 2010.
évi bevételi főösszege 16.283.573,- azaz tizenhatmillió kettőszáznyolcvanháromezer ötszázhetvenhárom forint volt.
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Kiadások
A kiadások terén a jóváhagyott tervhez képest a korábbi évek
tapasztalatainak megfelelően jelentős eltérés nincs, ami elsősorban az
évközi figyelemnek és takarékosságnak köszönhető.
Az állandó költségek, mint az irodabérlet, a Magyar Építész Kamarának
történő tagdíjátutalás, a könyvelés díja azonos a betervezett összegekkel,
illetve csak kismértékben tér el azoktól.
A működési költségek (irodaszerek, posta, telefon, kis értékű beszerzés,
stb). terén jelentős a megtakarítás. A tervezettnek átlagosan mintegy 50%-át
költöttük el.
Értékelhető megtakarítás – és ez látszik a „postaköltség” során –
jelentkezik, hogy egyre több anyagot tudunk e-mailon továbbítani tagjaink
felé, a levelezés helyett.
Egyre több a tárolandó iratmennyiség, ezért új szekrényeket, és a titkár
számára íróasztalt vettünk 2010-ben. Ennek költsége jelentkezik a „tárgyi
eszközök beszerzése” soron.. (a 2010-et megelőző évben eszközbeszerzés
nem volt)
A „munkabér és közterhei”soron 12%-os mértékkel haladja meg a tényadat a
tervezettet. Ez elsősorban célfeladat ellentételezéseként került kifizetésre,
amiről az Elnökség évközben hozott döntést. Kamarai tevékenységért
tiszteletdíj kifizetésre nem került sor.
A gépkocsi használatért (országos rendezvények, elnökségi ülések) a
tervezettnek megfelelő (azt néhány ezer forinttal meghaladó) összeg került
kifizetésre, a túllépés 4%.
A vagyon biztosítás a díjtételek emelkedése miatt növekedett meg.
A tervtanács működésének nem voltak költségei, ugyan egy tervtanácsot
tartottunk 2010-ben, de tiszteletdíjat nem fizettünk.
A reprezentációra fordított összeg jelentősen elmaradt a tervezettől,
elsősorban takarékossági okokból. Az egyéb nem tervezett kiadásra fordított
összeg sem jelentős.
Nagyobb – költséges - szakmai rendezvény nem volt 2010-ben, ezért itt is
megtakarítás jelentkezik. Az országos és területi kamarai rendezvényeken
való részvétel kiadásai jelennek meg e soron.
A pontszerző szakmai előadások (2010-ben 3.5 pont megszerzését tettük
saját szervezésben lehetővé) nem kerültek pénzbe, helyi előadókkal oldottuk
meg. Az „építészet hónapja” rendezvényeknek a Salgótarjáni Múzeum adott
helyet, itt a szervezés és rendezés költségeihez 50.000,-Ft támogatást
biztosítottunk. Ez az költség a „terembérlet, taggyűlés,rendezvények” soron
jelentkezik.
Az építőipari technikus képzésben résztvevők tanulmányi versenyének
díjaira, valamint az „Év építésze” díjának költsége 200.690 Ft. volt, költsége
a szakmai rendezvények soron jelentkezik
Helyi csoportok önálló rendezvényük nem lévén, nem részesültek
támogatásban,

2

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
Tel: 32/789-479, Telefax: 32/423-253 e-mail: nogradmegyei.epiteszkamara@chello.hu
web: www.nmek.hu

A „Tudományos ismeretterjesztő
szerzőinek kifizetett díj szerepel.

tevékenység”

soron

a

pályaművek

Kamaránknak tartozása nincs.
A tartalék 9 521 456.- Ft, mely közel 1.600.000.- Ft-tal több mint a tervezett.
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási főösszege a
bevételi főösszeggel azonosan 16.283.573.- azaz tizenhat millió
kettőszáznyolcvanháromezer ötszázhetvenhárom forint volt.
Tájékoztatásul: a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkon
lekötött betétben 8.000.000,- azaz nyolcmillió forint van, mely jelenleg
havonta 5,1%-al kamatozik.
Összességében megállapítható, hogy a kamaránk gazdálkodása az elmúlt
évben is, hasonlóan az előző évekéhez, a tervezettnek megfelelő, racionális
és takarékos volt. Mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében – igen
kicsi eltérésekkel – a tervezett mértékek közelében, gyakorlatilag azokkal
megegyezve alakultak.
Tisztelt Taggyűlés !
Kérem a költségvetési tervről szóló beszámoló megvitatását és az elnökség
nevében javaslom elfogadást.
Salgótarján, 2010. április 14.
Kenyeres István s.k.
elnök
Melléklet: költségvetési teljesítés táblázata
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NMÉK 2010. évi költségvetés teljesítése

Nógrád Megyei Építész Kamara
2010. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

2010.évi
terv

2010.12.31
teljesítés

Teljesítés/Terv
%

Előző évi maradvány
Alaptagdíj
Technikusok névjegyzéki díja
Eljárási díj
Igazgatás szolg.díj
Bejegyzési szolg.díj
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység
Kamatbevétel
Pótdíj,helyreállítási díj
Kerekítési különbözet
Szakmai kirándulás hozzájárulás

9 483 441
4 500 000
100 000
300 000
200 000
50 000
1 000 000
300 000
50 000
50 000

9 483 441
4 485 950
169 000
60 000
395 000

100%
100%
169%
20%
198%
0%
126%
125%
102%

16 033 441

16 283 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 262 500
375 924
51 140
618
-

102%

KIADÁSOK:

2010.évi
terv

2010.12.31
teljesítés

Teljesítés/Terv
%

Magyar Építész Kamara befizetés
Irodabérlet, rezsi
Nyomtatvány,irodaszer
Postaköltség
Telefon és internetköltség
Honlap működtetés, készítés
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Tárgyi eszköz beszerzés
Eszközök karbantartása, javítása
Anyagköltség
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények)
Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi versen
Helyi csoportok támogatása
Könyvelés
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés
Bankköltség
Vagyon biztosítás
Tervtanács működési költségek
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak
Munkabér és közterhei
Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok
Étkezési utalvány és költségei
Üdülési csekk és költségei
Gépkocsihasználat
Reprezentáció
Kerekítés
Egyéb nem tervezett
Tartalék

360 000
350 000
300 000
200 000
200 000
150 000
100 000
50 000
50 000
110 000
600 000
200 000
720 000
100 000
100 000
15 000
500 000
1 200 000
2 050 000
192 000
147 000
200 000
100 000
100 000
7 939 441

361 720
366 395
90 240
81 356
146 164
19 175
174 848
15 375
3 900
50 000
448 197
750 000
4 900
62 878
19 863
1 147 750
2 287 774
255 688
195 669
208 149
40 378
1 195
30 503
9 521 456

100%
105%
30%
41%
73%
0%
19%
31%
8%
45%
75%
0%
104%
5%
63%
132%
0%
96%
112%

16 033 441

16 283 573

102%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

133%
133%
104%
40%
31%
120%
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Szám: 39-2/2011.
JAVASLAT
A Nógrád Megyei Építész Kamara
2011 évi költségvetési tervére

Tisztelt Taggyűlés !

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége ez év áprilisi ülésén megállapította
a 2011. év költségvetési tervét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, javasolva annak
elfogadását.
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2011. évre vonatkozó költségvetése
szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez, a sorokban van némi változás,
költségek összevonására, vagy különválasztására került sor
A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást
figyelembe vettünk a 2011. Január 1-én névjegyzéken levő aktív és tagdíjfizető
taglétszám számbavételével. A kiadási oldalon a kötelezően előírt
tevékenységek ellátásához szükséges működési költségeken felül szakmai
tevékenységek finanszírozására is nyílik lehetőség, elsősorban a szabadon
választott- és a kötelező továbbképzések, szakmai napok támogatására.
Bevételek
Legnagyobb bevételnek a tagdíj minősíthető. A tagdíj éves összege
2011-ben is változatlan (44.000 Ft/fő), az aktív kamarai tagok, valamint a 70
éven felüli és nyugdíjas, kamarai tevékenységet nem végző tagok, továbbá az
előző évi teljesítés figyelembe vételével számolva kapjuk meg a tervezett
4.500.000,- Ft összeget. Új tagok belépésével nem számolunk.
A technikusi névjegyzéki díjbevételt a még működő tervezők számát alapul
véve állapítottuk meg, azt kalkulálva, hogy névjegyzéküket továbbra is
fenntartják és az elmúlt évhez hasonlóan befizetik az önként vállalt díjat.
Az eljárási díjaknál az előző évi tapasztalati adatok alapján csak három új
szakmagyakorlási engedély kiadásával kalkuláltunk.
Az igazgatási szolgáltatási díjnál nagyobb összegű bevételt terveztünk,
számolva azzal, hogy ebben az évben jelentősen több lesz a jogosultságok
megújítására irányuló kérelem. Itt szerepelnek a bejegyzési díjak is.
A banki kamatot a lekötött tartalék összeg és a várható banki kamatok alapján
kalkuláltuk, a múlt évi összeghez hasonló mértékben.
A „Szakmai kirándulás hozzájárulás” soron – annak ellenére, hogy tavaly nem
volt ilyen kirándulásunk, terveztünk bevételt, a részvételi díjhoz való
hozzájárulásból.
Az előző évi pénzmaradvány a 2010. évi teljesítésnek megfelelő összeg, azaz
9.521.456,- forint. 2011-ben egyéb bevételi forrással nem számolunk.
1

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
Tel: 32/789-479, Telefax: 32/423-253 e-mail: nogradmegyei.epiteszkamara@chello.hu
web: www.nmek.hu

Összességében a 2011. évi várható bevétel főösszege a fent részletezettek
alapján 15.191.456.- Ft azaz tizenötmillió százkilencvenegyezer négyszázötvenhat forint. (ebből a tényleges tervezett bevétel 5.670.000,- Ft)
Kiadások
A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett
tagdíjbevételek figyelembe vételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet
alkalmazásával kiszámított összeg. A MÉK Küldöttgyűlés előtt szerepel olyan
javaslat, hogy kivételesen és csak ebben az évben a területi kamarák 2.000,Ft/tag többletbefizetést teljesítsenek. A költségvetési terv javaslatunk ezt nem
tartalmazza. Ha a Küldöttgyűlés ezt megszavazza, akkor a tartalék terhére
fogjuk – az elnökség hatáskörében – elrendezni és átutalni.
Az irodabérlet kiadásai a bérleti díj és rezsi költségének emelkedésével nem
számolunk, az előző évihez hasonló összeget 370.000 Ft-ot terveztünk.
A telefon, internet, a posta költség és az irodaszer, nyomtatvány kiadási
soroknál az előző évi tényadathoz közeli kerekített összeggel számolunk
Új másolót kellett venni, mivel a régi gyakori meghibásodása már gátolta a
munkát, ennek összegét terveztük be a tárgyi eszközök beszerzésénél. Ez már
teljesült(!), újabb nagyobb értékű eszköz beszerzését nem tervezzük.
Az eszközök szervizelése, javításának anyagköltsége egy soron szerepel,
tervezésnél a múlt évi kiadásokat vettük alapul.
Szakmai rendezvényekre jelentősebb összeget – 2.000.000.- Ft-ot – irányzunk
elő, melyet elsősorban a kamarai továbbképzések támogatására és a kötelező
továbbképzés finanszírozására tervezünk felhasználni. (A kamarai tagoknak a
továbbképzés kötelező tanfolyami részének költségét teljes egészében vállalja
a kamara.) De ez évben mi rendezzük az Észak-Magyarországi Kamarai
Együttműködési konferenciát is, amelynek költségeit is itt terveztük meg. És
tervezzük az „Építészet hónapja” rendezvénysorozatot is.
Annak ellenére, hogy tavaly nem volt, a helyi csoportok támogatására továbbra
is
200.000.Ft
összeget
javasolunk,
azzal,
hogy
Szécsényben,
Balassagyarmaton és Pásztón a helyi csoportok az előzetes programunknak
megfelelően megszervezik a tervezett rendezvényeket.
A könyvelés díja 2011-ben változatlan.
A folyóirat, szabványok költségét a 2010-es kiadáshoz képest megemeltük,
további szabványok beszerzésével számolunk.
A bankköltségnél az elmúlt évek figyelembevételével terveztünk, úgyszintén a
vagyonbiztosításnál, melynek összegét megosztjuk a Mérnöki Kamarával.
A munkabérek és járulékai az infláció közeli mértékben emelkednek, Terveztük
a kamarai ügyintéző részére az étkezési jegy és üdülési csekk biztosítását, az
adómentes mértékig.
A tervtanács működési – adminisztrációs költségeire 50.000.- Ft-ot
tervezünk,remélve, hogy lesz terv is a Tervtanács elé.
A gépkocsi használat költségét a múlt évi tervezetthez hasonló mértékben
terveztük 220.000.- Ft összegben.
A reprezentáció (taggyűlési büfé és elnökségi ülések üdítő, kávé költsége)
költségét a múlt évi tény adathoz hasonló összeggel tervezzük.
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Az egyéb, nem tervezett kiadásokra 50.000.- forintot tervezünk, előre nem
látható költségeink fedezésére.
Külön soron szerepel az iskolai tanulmányi verseny díja járulékaival, és külön
sorban szerepel az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege is.
A honlapunk működik, a fenntartására előirányoztunk egy kisebb összeget.
Mindezen tervezett kiadások figyelembe vételével a várható tartalék
7.232.456,- azaz hétmillió kettőszázharminckettőezer négyszázötvenhat forint
lesz. Fentiek alapján 2011. évben a bevétellel azonos 15.191.456.- Ft összegű
kiadási főösszeg várható. A tényleges kiadás, tartalék nélkül 7.959.000,- mely
ez évben – kivételesen – meghaladja a tényleges bevétel összegét.
Összességében: a tervet az előző évi teljesítésekhez igazítva, de ez évi
terveinkhez, és a várható programok, továbbképzések előirányzott költségeket
megbecsülve állítottuk össze. A tartalék összege természetes ingadozik, ami
elsősorban a kiadások változásával függ össze.
Tisztelt Taggyűlés !
Kérem a költségvetési terv megvitatását, és az elnökség nevében javaslom
jóváhagyását.
Salgótarján, 2011. április 14.
Kenyeres István s.k.
elnök
Melléklet: A költségvetési terv táblázata

3

NMÉK 2011. évi költségvetés terve

Nógrád Megyei Építész Kamara
2011. évi költségvetési terve

BEVÉTELEK:
Előző évi maradvány
Alaptagdíj
Technikusok névjegyzéki díja
Eljárási díj
Igazgatás szolg.díj
Bejegyzési szolg.díj
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység
Kamatbevétel
Pótdíj,helyreállítási díj
Kerekítési különbözet
Szakmai kirándulás hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK:
Magyar Építész Kamara befizetés
Irodabérlet, rezsi
Nyomtatvány,irodaszer
Postaköltség
Telefon és internetköltség
Honlap működtetés, készítés
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Tárgyi eszközök beszerzése
Eszközök karbantartása, javítása
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények)
Szakmai rendezvények, kiállítás
Helyi csoportok támogatása
Könyvelés
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés
Bankköltség
Vagyon biztosítás
Tervtanács működési költségek
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak
Munkabér és közterhei
Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok
Étkezési utalvány
Üdülési csekk
Gépkocsihasználat
Reprezentáció
Kerekítés
Egyéb nem tervezett
Tartalék
Év építésze díj
Szakközépiskola tanulmányi támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2011. évi terv
9 521 456
4 500 000
170 000
90 000
500 000

300 000
50 000
10 000
50 000
15 191 456

2011. évi terv
250 000
370 000
100 000
100 000
150 000
25 000
30 000
150 000
30 000
100 000
2 000 000
200 000
750 000
50 000
80 000
20 000
50 000
2 400 000
50 000
244 000
200 000
220 000
50 000
50 000
7 232 456
160 000
130 000
15 191 456
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Szám: 39-3/ 2011.

TISZTÚJÍTÁS
Javaslat a jelölőlistára
Készült a Nógrád Megyei Építész Kamara 2011. május 12-i
tisztújító taggyűlésére
Tisztelt Taggyűlés!
A 2007. áprilisában megválasztott elnökség és bizottságok mandátuma lejárt,
ezért a mai taggyűlésnek új tisztségviselőket kell választania. Választanunk kell
elnököt, alelnököt, három elnökségi tagot és két póttagot, két bizottságot és négy
küldöttet három póttaggal.
A tisztújítás előkészítéseként 2011. februári ülésén az elnökség Jelölő
Bizottságot – tagjai Tóth Tamás, Szeberényi Endre, elnöke Timmer Zoltán – hozott
létre, azzal a feladattal, hogy a tisztújítás minél szélesebb körű jelölés után történjen
meg. A bizottság a feladatát elvégezte, és a tisztségviselők választására a következő
jelöltlistát állította össze:
Elnökség:
Elnök:
Alelnök:
Tagja:
Tagja:
Tagja:
Póttagok:

Kenyeres István
Kovács Gábor
Berdár József
Őze János
Fülöp Zsolt
Séber Ferenc,
Vas Attila Zoltán,
Szeberényi Endre

Felügyelő Bizottság (A bizottság három tagú,elnököt maguk választanak)
Tag:
Tag:
Tag:
Póttag:

Timmer Zoltán
Vas Attila Zoltán
Tóth Tamás
Guzsaly Károly,
Sisák Gábor József,

Etikai-fegyelmi Bizottság: ( A bizottság öt tagú, elnököt maguk választanak)
Tagja:
Tagja:
Tagja:

Berkiné Tőzsér Katalin
Konszki Péter
Balázs Ferenc
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Tagja:
Tagja:
Póttag:

Tálos Judit
Szeberényi Endre
Matthesz Gábor,
Torák Oszkár

A küldöttek
választani.
Küldött:
Küldött:
Küldött:
Küldött:

száma 30 tagonként egy fő, összesen kell tehát négy

Pótküldött:

küldöttet

Vas Attila Zoltán
Guzsaly Károly
Kovács Gábor
Torák Oszkár,
Konszki Péter,
Tóth Tamás

Természetesen a Taggyűlésen lehetőség van újabb jelölés megtételére is, a
helyszínen jelöltek a taggyűlés tagjainak legalább 10%-os szavazatával kerülhetnek
föl a szavazólapra.

Salgótarján, 2011. április 14.

Timmer Zoltán sk.
a Jelölő Bizottság elnöke
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