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EMLÉKEZTETŐ 

a FÉK 2012. 03. 01-én megtartott, kibővített vezetőségi üléséről. 
 

Ülés helye: FÉK hivatalos helyisége – Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3. 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
 

1. A kiküldött meghívóban leírt napirendek közül elsőként – a 2011. évi költségvetési tervezet 
előzményeként – a 2011. évi költségvetési tervezet és a 2011. évi tényleges költségvetési 
ráfordítások kerültek ismertetésre Németh László Elnök és Dr. Andó Péterné Titkár részéről. 
Tényként megállapítást nyert, hogy a 2011. évi költségvetési tervezet bevételei, 
összegészében nem teljesültek. A 2011. évi költségvetési tervezet 1. sorában tervezett tagdíj 
bevételéből ténylegesen 2 962 e Ft tagdíj befizetése elmaradt. A tervezet 2. sorában a 2010. 
évi elmaradt tagdíjakból, szüneteltetés, törlés, elhalálozás, elköltözés, méltányos elbírálás 
miatt 392 e Ft befizetésére nem számíthatunk. Ugyanakkor a tervezet 4. sorában az 
igazgatási szolgáltatási díjak bevételét illetően, ténylegesen 1 363 e Ft többletbevétel folyt be, 
a meg növekedett díj alapértékek összege, illetve a tervezettnél több hatósági bizonyítvány 
kiadása miatt. Növekedett az 5. sorban a FÉK által szervezett kötelező továbbképzés 912 e Ft 
összegű bevétele is. Mindezek ellenére a tervezettel alacsonyabb kiadások mellett a kiadási 
oldal tervezett és tényleges összegei túlzott eltérést nem mutatnak, az összes kiadás a 
tervezettnél 1 009 e Ft-tal kevesebb volt, így a 2011. évi bevételek záró egyenleg 495 e Ft-tal 
több volt a tervezetnél. A 2012. évi költségvetési tervezetet részleteiben Németh László Elnök 
úr ismertette. A 2012. évi költségvetési tervezetben már összeg meghatározással szerepelni 
kell a kötelező tartalékalapnak. A FÉK Alapszabály 40 § (1) bekezdése szerint 2az alap, az 
éves működési költségek legalább 50 %-a”. Tekintettel a FÉK csökkenő taglétszámára, 
csökkenő bevételeire, a takarékos gazdálkodásra, Németh László javasolta a tartalékalap 25 
%-ra történő csökkentését. Az Alapszabály erre hivatkozott §-ában lehetőséget ad.  
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság jelenlévő tagjai együttes egyetértése mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta meg:  

2/2012 (2012. 03. 01.) számú Elnökségi határozat:  
A FÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy 2012. évben a tartalékalap összegét 
az éves működési költség minimum 25 %-ában határozza meg. A MÉK 2012. évi 
költségvetési tervezetében tartalék alapként 4 500 e Ft-ot kell szerepeltetni, mely 
összeg a tervezetben 28,59 %-a a működési költségnek. 

A 2012. évi költségvetési tervezet ezért úgy készül, hogy a 2012. január 01.-i nyitóegyenleg 
összegében – 7 981 e Ft – a 4 500 e Ft tartalékalap szerepel.  
A költségvetés tervezet bevételi oldal 1. sora az egyre csökkenő taglétszámra figyelemmel, 
254 fő tagdíjból származó bevételre számít. A 2. sorban a 2011. évi elmaradt tagdíjak 
összege szerepel, melyre teljes körűen a korábbi évek hasonló elmaradási okai miatt, 2012-
ben sem számíthatunk. A nyitóegyenlegben szereplő tartalékalappal együtt a tervezett bevétel 
23 889 e Ft. A 2012. évi kiadások tervezete a takarékosság szem előtt tartásával készült. 
Kisebb változás a bérkompenzáció és a meg növekedett feladatok miatt az Adminisztrátor 
bérének növelésében történt. Egyéb kiadási sorokban nem terveztünk kiadásnövelő 
változtatást. A 2012. évi költségvetési tervezet összes kiadása 15 725 e Ft, ezáltal a 2012. 
december 31. záró egyenleg – melyből 4 500 e Ft a tartalékalap – 8 164 e Ft, mely összeg 
biztosítja a FÉK további működését és a költségvetési tervezet bevétel és kiadás oldala 
összhangban van.  
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Térítési díjas továbbképzésekkel a bevétel növelhető, ezeket azonban tételesen előre nem 
terveztük.  
Németh László Elnök kihangsúlyozta: miután a költségtérítési tervezet kiadási oldala a 
takarékosságra különös gondot fordított, így a FÉK Alapszabály 29 § és 30 §-ban előírt, 
Elnökségi Tagokat, valamint Felügyelő Bizottság és Etikai - Fegyelmi Bizottság tagjait 
megillető tiszteletdíj kérdésének megvitatása után a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a 
díjazás kérdésköre a II. félévben a Vezetőség visszatér. E témában külön határozathozatalra 
nem került sor. A Vezetőség a jelenlévők a 2011. évi költségvetési beszámolót és a 2012. évi 
költségvetési tervezet közgyűlés elé történő terjesztésével egyetértettek. 

2/a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj alapítását a FMMK – FMKIK – FÉK – ARÉV Baráti Kör – 
együttesen határozták el. Az alapító levél többszörös átdolgozást, korrigálást nyert. A 
jelenlévők az alapító levélben foglaltakkal egyetértettek, kivéve a műemlék épületekre 
vonatkozó díjazási korlátozást. Ezért Németh László Elnök vállalta a vonatkozó sorok 
törlésével kapcsolatos egyeztetést. 

 /b A jelenlévők részletesen megvitatták Mahler György Alelnök Építészeti Díjakra vonatkozó 
javaslatát. A díjazást, mint javaslatot - jónak tartják, azonban a részletes vita azt bizonyította, 
hogy bármilyen elnevezésű és szakmai tartalmú díj létesítése esetén a díjazandó kiválasztása 
nehézségbe ütközik. – pld.. a FÉK tagjai nem ismerik egymás több éves tevékenységét a 
konkrét munkákat. A részletes vita felvetette a fényképes portfolió honlapunkon történő 
megjelenítésének szükségességét és ezek alapján vagy figyelembe vételével a FÉK tagjainak 
bemutatkozó építészeti kiállításon történő részvételét. Kiállítást már több társkamara rendezett 
a MÉK honlapján az „Építész arcok” sorban több építész szöveges interjú mellett, munkáival is 
bemutatkozott. Épp ezért egy FÉK kiállítás megrendezése az indokolt, melynek részt vevőiből  
lehetséges – díjalapítás után – díjazandót választani. A jelenlévők határozathozatal nélkül a 
későbbiekben a témára történő visszatéréssel értettek egyet. 

3. Németh László Elnök ismertette, hogy a 2012. 03. 19.-i délutáni taggyűlés előtt, délelőtt 
szabadon választható pontszerző továbbképzés keretében, zöldtető konferenciát 
szándékozunk rendezni, díjmentesen. A továbbképzésen többek között szó lesz a Fő utca 
rekonstrukciójáról, a tervező dr. Mezős Tamás ismertetésében.  

4. Németh László Elnök ismertette, hogy a Fő utca pályázati tervében az Országzászló tér 
szervesen kapcsolódik a Fő utcához, több civil szervezet, magánszemély, és mint Németh 
László építész – kezdeményezték a M.J.V. Vezetése felé az Országzászló tér rekonstrukcióját 
– benne eredeti helyén eredeti megjelenítéssel az Országzászló emlékmű újra felállítását. 
Németh László Elnök bemutatta az eredeti alaptérképeket az emlékmű eredeti fényképeit a 
témához kapcsolódó levelezéseket a Közgyűlési előterjesztés és határozatot. A téma teljes 
körű megismerése után felkérte az Elnökséget, álláspontja kialakítására, határozat hozatalára: 

3/2012 (2012. 03. 01.) számú határozat: 
A FÉK Elnöksége egyhangúlag egyetért az Országzászló tér egészének teljes körű 
rekonstrukciójával (zöld terület, közúti és gyalogos közlekedés, térképző objektumok 
helye, stb..) melynek keretében az Országzászló emlékművet az eredeti alaptérképen 
megjelölt helyen, eredeti formájában (esetleg modernebb háttér-fal) tartja helyesnek 
újra építeni. 

Németh László Elnök véleménye szerint a MJV Vezetősége a Közgyűlés határozata 
értelmében feltehető, hogy a FÉK-t megkeresi a témában. A maga részéről, mint 
magánember a tér tervezését illetően ingyenes tervezési munkát ajánlott fel a város 
Vezetésének. E felajánlást több jelenlévő korainak tartotta és nem értett vele egyet.  Ezen 
észrevételek csak véleménycserék voltak a határozatban foglaltakkal a határozathozatalra 
jogosultak és minden jelenlévő maradéktalanul egyetértett. 
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5. Egyebek között:  
Csutiné Schleer Erzsébet bejelentette, hogy a Királykút épületében tervezett 
Székesfehérvárról szóló építészeti első előadást más időpontban tartja meg. Az előadásokhoz 
csatlakozott Igari Antal, a városról szóló érmek bemutatásával. Csutiné az előadássorozat 
közhírélésére a FÉK-t kérte meg. 
Németh László Elnök ismertette a FÉK honlap eddigi és tervezett változásait kiemelte a 

személyes szakmai portfoliók szükségességét, honlapon történő megjelenítését. 

 

Végezetül Németh László Elnök a kibővített vezetőségi ülést bezárta.   
 
 
 
 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Dr. Andó Péterné FÉK titkár 
 
 
Egyetért: Németh László FÉK elnök 
 
 
 
Székesfehérvár, 2012. március 5. 

                        


