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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI  

SZAKMAI KAMARA BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI ELNÖKSÉG 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

12/2012.(09.04.) sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Mitykó András Személy és vagyonőrnek, azonosító száma: 0401/00945 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

 

13/2012..(09.04.) sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Ifj. Hankó Pál személy és vagyonőrnek, azonosító száma 0401/04270 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

14/2012.(09.04.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Tóth Sándor személy- és vagyonőrnek, azonosító száma: 0401/02317 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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15/2012.(09.04.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Tóth Csaba személy- és vagyonőrnek, azonosító száma: 0401/03702 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

 

16/2012.(09.04.) sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Farkas Ramón Elek személy és vagyonőrnek, azonosító száma: 040101265 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

17/2012.(09.04.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Kulich János biztonságtechnikai tervező-szerelőnek, azonosító száma:0401/04761 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

18/2012.(09.04.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Pittner Zsolt biztonságtechnikai tervező-szerelőnek, azonosító száma: 0401/02642 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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19/2012.(09.04.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Pribék Tamás biztonságtechnikai szerelőnek, azonosító száma: 0401/00341 

 

Az emlékplakettet 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

 

20/2012.(09.04.)  Elnökségi határozat: 

 

A 6/2001.(2001.05.28.) sz. Küldöttgyűlési Határozat és a személyére vonatkozó írásos 

javaslat alapján – kiváló szakmai munkájáért - az SZVMSZK.BM.TSZ. elnöksége 

Emlékplakettet  adományoz: 

 

Gajda János biztonságtechnikai szerelőnek, azonosító száma: 0401/04725 

 

Az emlékplakettet a 2012.09.15-i családi napi rendezvényen kell átadni. 

 

4 fő igen,       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

Békéscsaba, 2012.09.11. 

 

Katona Sándorné    

            titkár 

Látta: Takács Sándor  

                 elnök 

 

 

 

Kapják: 1.sz.pld.: SZVMSZK. Országos Szervezete 

   2.sz.pld.: Irattár  
 

 


