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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI  
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H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

21/2012. (11.14.) sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség egyetért a 04/A/166/2012. iktatószámú meghívóban szereplő napirendi 

pontokkal. 

 

4 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

22/2012.(11.14.) sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy elfogadja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által küldött 

04/A/156/2012. számon iktatott Együttműködési megállapodás tervezetet az alábbi 

módosításokkal: 

 

 

o Címünk helyesen: 5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10-12. 

o Az 1. pontban g) bekezdésként szerepeljen a 2012. évi CXX. törvény  

o A 9. pont helyett az alábbi szöveget javasoljuk: 

 

 

9.Abban az esetben, ha az MRFK. szervei tudomást szereznek, vagy eljárást 

kezdeményeznek olyan személy- és vagyonőrrel, magánnyomozóval szemben, akik 

szakmai munkájuk végzése során megsértették a rájuk vonatkozó jogszabályokat, 

továbbá amennyiben rendőri intézkedés következtében bevonják a hatósági  

igazolványát, haladéktalanul értesítik a kamarát abból a célból, hogy a kamara 

megindíthassa a 2012. évi CXX. tv. szerinti panaszkivizsgálást, illetve az etikai 

eljárást.  

 

 

4 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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23/2012. (11.14.)  sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a  számviteli tv. értelmében, az öt év megőrzési határidő lejárta miatt  – 

egyeztetve a könyvelő irodával is - a 2006. évben keletkezett teljes pénzügyi anyag - 

készpénzes és átutalásos számlák és bankszámlakivonatok -  megsemmisítését rendeli el az 

alábbiak szerint: 

 

A megsemmisítés végrehajtására az alábbi bizottságot jelöli ki: 

 

Bizottság elnöke: Hankó Pál alelnök 

 

Bizottság tagjai: Kulich János elnökségi tag 

                           Katona Sándorné titkár 

 

A megsemmisítés megtörténtét  jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyv 

tartalmazza a  selejtezés idejét, helyét, és a megsemmisítés tényleges végrehajtását. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell az 2006. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 

4 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

 

24/2012.(11.14.) sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a 2006. évben keletkezett, már feleslegessé vált irattári anyagok selejtezését 

rendeli el az alábbiak szerint: 

 

A 2006. évben iktatott ügyiratok átvizsgálására és a már nem aktuális, hatályát vesztett, jogi 

következményekkel nem járó, maradandó értéket és levéltári értéket nem képviselő iratok 

megsemmisítésére az alábbi bizottságot jelöli ki: 

 

Bizottság elnöke: Hankó Pál alelnök 

Bizottság tagjai:  Kulich János elnökségi tag 

     Katona Sándorné titkár 

 

Nem selejtezhetőek az alábbi témájú iratok: 

 

- Érvényben lévő szabályzatok 

- Országos küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok 

-  Megyei küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok 

- Megyei elnökségi ülések jegyzőkönyvei  

- Megyei elnökségi határozatok 

- Pénzügyi bizonylati értéket képviselő iratok 

- Érvényben lévő szerződések okmányai 

- Számítógéppel kapcsolatos dokumentáció 

- Tagságukat fenntartó tagok nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatlapok és az 

azokhoz csatolt dokumentumok 

- Egyéb olyan iratok, melyet a bizottság nem selejtezhetőnek ítél.  
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A selejtezendő iratokat selejtezési jegyzőkönyvbe kell felvenni, mely jegyzőkönyv 

tartalmazza a selejtezett iratok iktatási számát, a selejtezés idejét, helyét, és a megsemmisítés 

tényleges végrehajtását. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell a 2006. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 
4 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 

Békéscsaba, 2012.11.20. 

 

Katona Sándorné    

            titkár 

Látta: Takács Sándor  

                 elnök 

 

 

 

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

   2.sz.pld.: Irattár  
 

 


