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A Pest Megyei Építész Kamara  
2001. május 18-i taggyűlési határozat tervezetek 

 
 
 

1/2001. (V. 18.) taggyűlési határozattervezet: 
A taggyűlés elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Elnöksége beszámolóját,  

 

2/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A taggyűlés elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját, 

 

3/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A taggyűlés elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottság beszámolóját, 

 

4/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése a 2000. évi beszámolót 18.220 ezer Ft előzetes 

mérleg főösszeggel, 15.936 ezer Ft előzetes összes bevétellel, 15.373 ezer Ft előzetes összes 
kiadással, valamint 563 ezer Ft tárgyévi előzetes eredménnyel elfogadja, 

 

5/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése a 4/1997. (IV.15.) sz. taggyűlési határozatot hatályon 

kívül helyezi, 

 

6/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése a 2001. évi költségvetési tervet 23.200 e Ft 

bevétellel, 22.656 e Ft kiadással és + 544 e Ft eredménnyel elfogadja, 

 

7/2001. (V.18,) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése a mellékelt alapszabály módosító javaslatokat 

elfogadja, 

 

8/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése felhatalmazza az ad hoc bizottságot, hogy az 

elfogadott alapszabály módosító javaslatokat a hatályban lévő alapszabállyal összeszerkessze, 
és az egyértelmű és esetlegesen fellépő szó, szám és fogalomzavarokat kiküszöbölje, 

 

9/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara elnöksége és taggyűlése a március 31-i országos küldöttgyűlés 

berekesztése és az azt követően Balogh Balázs elnök által szétküldött megkeresés után 
feszültséget és szervezetlenséget érez, amelyet szükségesnek tart megmagyarázni, illetve 

feloldani. 

 

10/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése felkéri a Magyar Építész Kamara Felügyelő 

Bizottságát, hogy az országos alapszabály 14. § 2. e) pont mindhárom pontját megvizsgálva a 
rendkívüli tisztújító küldöttgyűlés összehívását kezdeményezze az elnökség visszahívásával. 

 

11/2001. (V.18.) taggyűlési határozattervezet: 
A Pest Megyei Építész Kamara taggyűlése megbízza Pest megye küldötteit, hogy a következő 
álláspontot képviseljék a Magyar Építész Kamara 2001. május 29-i küldöttgyűlésén: A kialakult 
helyzetre tekintettel a Magyar Építész Kamarában teljes tisztújításra van szükség, a jelenlegi 

MÉK elnökség ezt ügyvezetőként készítse elő. 


