
 

 

2003. május 30-i küldöttgyűlés határozatai 

 

 

 

1/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 62 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Elnökségének 2002. évről szóló 

beszámolóját. 

 

2/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 57 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 

elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2002. 

évről szóló beszámolóját. 

 

3/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 63 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadja a Pest Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2002. évről 

szóló beszámolóját. 

 

4/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a 2002. évről készített beszámolót megtárgyalta. A 

megyei küldöttgyűlés a 2002. évi beszámolót 23.944 ezer forint mérleg 

főösszeggel, 26.325 ezer forint összes bevétellel, 23.172 ezer forint összes 

kiadással, valamint 3.153 ezer forint tárgyévi eredménnyel 63 igen, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

5/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a 2003. évi költségvetési tervet 27.622 ezer forint 

bevétellel, 27.517 ezer forint kiadással és 105 ezer forint eredménnyel 63 igen, 

0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

6/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés felszólítja a választott tisztségviselői testületeinek 

vezetőit (elnök és két bizottsági elnök), hogy az éves beszámolóikban térjenek 

ki az adott testületen belüli egyéni (névszerinti) munkavégzések részvételi 

arányainak ismertetésére, illetve az ahhoz rendelt tisztségviselői díjazások 

mértékére is, illetve évente egyszer tájékoztassák éves munkásságukról a 

küldöttgyűlést a testületük által hozott határozataik közzétételével. 4 igen 

szavazattal elvetve. 

 

7/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a „Törölni javaslom az I. fejezet 2.1 (2) a) pontot.” 

módosító indítványt 3 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

 

 

 



 

 

 

8/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés az „Ad. 2.1. (2) c) létrehozásával kapcsolatban a 

területi kamara felhívására az ott lakó tagjainak a többsége írásban 15 napon 

belül nem emel kifogást (egyetért).” módosító indítványt 23 igen, 26 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el. 

 

9/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés az „Ad. 2.1. (6) A helyi csoport tagjává válhat 

(válik) egyszerű bejelentésen alapuló nyilvántartásba vétellel valamennyi a 

csoport illetékességi területén állandó lakhellyel és aktív tagsági jogviszonnyal 

rendelkező kamarai tag.” módosító indítványt 6 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

10/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 45 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett a 2.1 (3) és 

(7) pontban jelölt 60 napot 30 napra, illetve a 2.2 (1) pontban szereplő 90 napos 

határidőt 40 napra módosítja. 

 

11/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés az „Ad. 2.2 (1) …A megállapodásnak ki kell 

terjednie a helyi csoport által ellátandó kamarai feladatok konkrét 

meghatározására különös tekintettel a csoport illetékességi területén lévő 

települési önkormányzatokkal való együttműködés feladataira, az ezt biztosító 

pénzügyi keret összegére is, amelyet…” módosító indítványt 19 igen 

szavazattal nem fogadja el. 

 

12/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 36 igen, 8 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 

az alábbi kiegészítést teszi a 2.3 (7) pont után, : „A helyi csoport vezetőjét 

munkájáért tiszteletdíj illeti meg.”, azzal a megjegyzéssel, hogy 2003-ban ilyen 

keret a költségvetésben nincs. 

 

13/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a „Törölni javaslom a 2.3 (8) pontot, mely a 

csoportvezető aláírási jogát kizárólag a meghívók, és az emlékeztetők aláírására 

szorítaná.” módosító indítványt 1 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

14/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés „Törölni javaslom a 2.4 (2) b) pontját.” módosító 

indítványt 1 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

15/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés „Maradjon változatlanul a jelenlegi alapszabály 

szerint a II. Fejezet 3. § 4.(2) „A területi kamara elnöke és a helyi csoport 

vezetője az illetékességi területén működő önkormányzatokkal az 

együttműködés formáját és tartalmát rögzítő megállapodásokat kezdeményezhet 

és köthet.”” módosító indítványt 4 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

 



 

 

 

 

16/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés „Ad. 4. (2) A területi kamara elnöke és az egyes 

kamarai feladatok átadására vonatkozó megállapodás alapján a helyi csoport 

vezetője az illetékességi területén működő önkormányzatokkal az 

együttműködés formáját és tartalmát rögzítő megállapodásokat kezdeményezhet 

és köthet.” módosító indítványt 6 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

17/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a 11.1. és 11.2. (a helyi csoport küldött delegálási 

jogának megtartását) számú módosító indítványokat 11 igen szavazattal nem 

fogadja el. 

 

18/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés a 6. §-hoz 32 igen szavazattal, 16 nem szavazattal 

és tartózkodással az alábbi kiegészítést teszi: „A TELJES tagságot érintő 

kérdésekben (pl. jogszabály véleményezések során) nem nyilatkozhat az elnök 

egyszemélyben az elnökség megkérdezése nélkül.” 

 

19/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés „A PMÉK illetékességi területén korábban 

működő helyi csoportoknak a folyamatos munkát biztosítva újraalakulni nem 

szükséges, de a jelen alapszabályhoz igazítottan kell működniük, és módosítani 

ügyrendjüket.” módosító indítványt 22 igen szavazattal nem fogadja el. 

 

20/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

30. pont (2) bekezdése első mondatának a helyébe az alábbi szöveget fogadja el: 

„A 2003. május 30-i megyei küldöttgyűlésre a helyi csoportok által delegált 

küldöttek 2005. január 1-ig helyi küldöttek.” (Ezt követően változatlanul marad 

a szöveg.) 

 

21/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 45 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

az Alapszabály módosítást az elfogadott módosító indítványokkal együtt 

elfogadja. 

 

22/2003. (V. 30.) MKgy. határozat 

A Pest megyei küldöttgyűlés 48 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazza a 

PMÉK Elnökségét, hogy a módosításból eredő koherencia zavarokat, amelyek 

érdemi kérdést nem érintenek, továbbá a kódolás számhibáit megszüntesse. 

 

 

 


