MMK Energetikai Tagozat 2016. június 14-i ülés jegyzőkönyve
RÉSZTVEVŐK:
Név
Balogh Orsolya
Belső Tibor
Bocsák István
Borics József
Csehi József
Dr. Grábner Péter
Ifj. Hunyadi Sándor
Jakab Tivadar
Kovács Kálmán
Kurunczi Mihály
Molnár Szabolcs
Németh Róbert
Orosz Zoltán
Dr. Perneczky László
Rejtő János
‘Sigmond György
Sz. László Erika
Tüdős Tibor
Dr. Varjú György
Zanatyné Uitz Zsuzsanna
Zarándy Pál
Jakab Péter
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Hódmezővásárhely, Bandula Kisvendéglő, Hódmezővásárhely, Pálffy u. 2.

Németh Róbert elnök úr tisztelettel köszöntött mindenkit, és megnyitotta a június havi elnökségi ülést.
A kihelyezett elnökségi ülés szervezője Kurunczi Mihály volt, aki külön köszöntötte az elnökség tagjait.
Az elnökségi ülést Kurunczi Mihály bevezető előadása nyitotta meg.

Napirendi pontok:
1. Elvégzendő feladatok (az előző ülés emlékeztetője szerint)
Megújulók –előrehaladás a megújuló érdekcsoportokkal – folytatás
Kurunczi M
Németh Róbert: Mihálytól kérdezném, hogy van-e valami előrelépés az adott témában? Történt-e változás?
Kurunczi Mihály: Igen. Várjuk, hogy a bíróság meghozza a határozatot a Magyar Megújuló Szövetség
létrejöttéről. Tehát gyakorlatilag az egyeztetések lezárultak az okiratok készen vannak a bírósági
határozathozatalra várunk.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: nem volt.
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2. Szeptemberi Küldöttgyűlés időpontjának és tematikájának a megvitatása,
elfogadása
Németh Róbert: Előzetesen a szeptember 29.-ét javasoltam, de többen visszajeleztek, hogy a szeptember
27-e jobb lenne. Kérdezném az elnökség tagjait, hogy megfelelő-e a küldöttgyűlés időpontjának a
2016.09.27-e kedd?
Az elnökség egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlésre javasolt dátumot.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: 1/2016-06-14 számú határozat számon az elnökség
határozatot hozott a 2016. évi küldöttgyűlésre 2016. szeptember 27-én, kedden 14 órai kezdettel kerül sor.
Németh Róbert: A küldöttgyűlés napirendjét úgy gondoltuk, hogy 13:30-tól lenne regisztráció, 14 órától
kerülne sor a küldöttgyűlésre. A gyűlést egy szakmai előadás nyitná meg, hogy abban az esetben, ha nem
lesz határozatképes a küldöttgyűlés, akkor a megismételt küldöttgyűlés összehívásáig – mely 14:30-kor
lenne – ne teljen feleslegesen az idő.
A küldöttgyűlés napirendi pontjainak tervezete az alábbi lenne:

-

Előadás MEKH képviselője által
Határozatképesség megállapítása, küldöttgyűlési tisztségviselők megválasztása, napirend
elfogadása
Küldöttek választása(amennyiben szükséges)
Ronkay Díj átadása
Az Elnökség beszámolója a 2015. májusi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról/tervek a
jövőre
2016-os Ügyrend elfogadása
….
Egyebek

Dr. Perneczky László: A Ronkay díjak átadására a javaslatokat augusztus végéig várjuk.
Dr. Varjú György: A 3 tagú bizottság fog dönteni a beérkezett javaslatok alapján, a díj odaítéléséről.
Németh Róbert: Komplett javaslatokat kérünk, hogy azokat tudjuk a múltkori elnökségi ülésen
megválasztott bizottság tagjai (Dr. Varjú György, Dr. Perneczky László, ’Sigmond György) elé tenni.
A szükséges adminisztráció előkészítésével és elkészítésével Molnár Szabolcsot szeretném megkérni,
hogy vegye fel Balogh Orsolyával a kapcsolatot és indítsák el a szükséges folyamatot: kör e-mail,
meghívok stb.
Dr. Varjú György: A kiküldött levélben az ajánlásra a felhívás legyen megfogalmazva.
Németh Róbert: A honlapra kerüljön fel, a megyei területi kamarák titkárainak is legyen kiküldve.
Szigetiné L. Erika: Egy kolléga jelezte a villamos szakosztályból, hogy egészségügyi okok miatt, nem
vállalja a országos elnökségbe való küldötte feladatot.
Zarándy Pál: Nincs általános rendszer a megújításra. Ez a szakosztályok feladata.
Szigetiné L. Erika: A tagozati küldöttek választják az országos elnökségbe a küldötteket. A villamos
szakosztály fog javaslatot tenni a küldöttre.
Németh Róbert: A napirendi pontokhoz várok még javaslatot. Ha valakinek van véleménye azt várom!
Kérdezném, hogy kell-e póttagokat választani a szakértői bizottságokba?
Dr. Varjú György: Az OSZMB szakterületen nincs szükség póttagra.
Rejtő János: 5 fős bizottság esetén jó lenne egy póttag.
Németh Róbert: Akkor ezt az ügyrendbe felvesszük.
Zarándy Pál: Annyit javasolnék, hogy Dr. Grábner Péterrel, fixáljuk a szeptemberi előadás témáját.
Németh Róbert: A szeptemberi küldöttgyűlésre kellene egy szakmai előadás.
Dr. Grábner Péter: Vállalom az előadás megtartását, de a téma olyan legyen, ami a hallgatóságot érdekli.
Zarándy Pál: Például lehetséges téma lehetne a METÁR kérdésköre.
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Dr. Grábner Péter: Javaslom, hogy legyen ez a téma, mert vannak olyan eldöntetlen kérdések, amik
akkorra kiderülhetnek.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:
1. A küldöttgyűlés témája legyen: METÁR
2. Molnár Szabolcs az adminisztrációs feladatokkal vegye fel a kapcsolatot Balogh Orsolyával.

3. MEKH-el történt megbeszélés következő lépéseiről,
elfogadása(kerekasztal megbeszélések, ha akarjuk)

cselekvési

terv

Témák:
1.Megújuló törvény kormányzati szemszögből
2.Hőmennyiség mérés, távhőszolgáltatás
3.Nyomvonalas létesítmények engedélyeztetése
Moderátor: Németh Róbert
A megadott témában kerekasztal beszélgetés kezdődött a résztvevők között. Dr. Grábner Péter a METÁR
aktuális helyzetéről előadás formájában tájékoztatta az elnökséget. Az előadás anyagát jelen elnökségi
ülés jegyzőkönyv mellékleteként csatoljuk.
Németh Róbert megköszönte az elnökségi tagok részvételét. Külön megköszönte Kurunczi Mihálynak a
szervezést és berekesztette az ülést.
Készült: 2016. június 17.
Molnár Szabolcs
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