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1/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat:  
A taggyűlés az 1997. évről szóló elnöki beszámolót elfogadja. 

Szavazás: 50 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (elfogadva). 
 
 

2/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés az Etikai-Fegyelmi Bizottság 1997. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Szavazás: 48 igen, 0 nem, 3 tartózkodott (elfogadva.). 
 
 

3/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés a Tagfelvételi Bizottság 1997. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Szavazás: 50 igen, 0 nem, 1 fő tartózkodott (elfogadva). 
 
 

4/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés a Tagfelvételi Bizottság tagjait felmenti. 

Szavazás: 51 igen (elfogadva). 
 
 

5/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés az 1997. évi költségvetési beszámolót elfogadja. 

Szavazás: 42 igen, 0 nem, 1 tartózkodott (elfogadva). 
 
 

6/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés a Felügyelő Bizottság 1997. évi beszámolóját elfogadja. 

Szavazás: 43 igen, 0 nem, 2 tartózkodott (elfogadva). 
 
 

7/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A Pest Megyei Építész Kamara Alapszabályát a taggyűlés módosítja: 

- a 10. f. kiegészül azzal, hogy a taglétszámtól függetlenül legyen 6 fő pótküldött; 
- a 17. (1) kiegészül új a) és b) pontokkal: 

a) a küldött helyett új küldöttet kell választani, amennyiben a küldött két egymást követő 
küldöttgyűlésen nincs jelen 

b) a taglétszám növekedése esetén küldöttválasztást kell tartani. A taggyűlés összehívásáig és 
az új küldöttek megválasztásáig a küldöttgyűlésen való részvételhez a pótküldötteket delegálni 

kell a választási sorrend szerint, a taglétszám növekedése arányában. A delegálás 
lebonyolítása az elnökség feladata. 

- a 17. pont kiegészül a (12) bekezdéssel, hogy technikai okokból a helyszínen lebonyolódjon 
ez a szavazás: 

(12) A küldöttek valamilyen ok miatt előállt hiánya esetén a rendes, illetve a rendkívüli 
taggyűlésen a 17.(4) – (11) bekezdés szabályai szerint pótválasztás tartható, ha az a kiküldött 

meghívóban napirendként szerepel és annak megtartásával a taggyűlésen jelenlévők 2/3-a 
egyetért. A pótválasztáson megválasztott küldöttek megbízatása a következő tisztújító 

taggyűlésig szól. 

Szavazás: 45 igen (egyhangúlag elfogadva). 
 



8/1998. (IV. 3.) közgyűlési határozat: 
A Pest Megyei Építész Kamara Alapszabályának új 26. pontja a következő: 

26. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság póttagjai a Bizottság munkájában teljesjogú tagként vesznek 
részt. 

A jelenlegi 26. pont számozása 27. pontra változik. 

Szavazás: 39 igen, 0 nem és 6 fő tartózkodott (elfogadva). 
 

 

9/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés az 1998. évi költségvetést elfogadja. 

Szavazás: 33 igen, 3 nem, 6 tartózkodott (2/3-os többséggel elfogadva). 
 
 

10/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés Alföldi György, Babos István, Bozi István, Rumi Imre, Szalay Gábor és Hajnóczi 

Péter ad-hoc bizottsági mandátumát helyreállítja abból a célból, hogy az alapszabállyal 
kapcsolatos módosítási igényeket, javaslatokat véleményezze. A bizottság összehívása az 

elnök feladata. 

Szavazás: 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodott (elfogadva). 
 
 

11/1998. (IV. 3.) taggyűlési határozat: 
A taggyűlés úgy határozott, hogy az egy évnél nagyobb tagdíjhátralékkal rendelkezők listája 

kiküldhető a Pest Megyei tagok részére. 

Szavazás: 30 igen 1 nem, 2 fő tartózkodott (elfogadva). 
 


