
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Fejér Megyei Szervezete 

 
 

KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

2016. május 12. 
 

 

1./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése egyhangúan megválasztotta Makovi 

Györgyöt a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

Szavazás: 14 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

2./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

A SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése 14 igen -0- nem és -0- tartózkodással 

megválasztotta Dániel Imre és Németh József küldötteket jegyzőkönyv hitelesítőknek. 

 

3./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése, Prépost Tibor PEB elnök 

módosításával, egyhangúan elfogadta a megyei elnök által előterjesztett napirendi pontokat. 

Szavazás: 14 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

4./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta Kárpáti Zoltán 

megyei elnök által, az elnökség 2012-2015 választási ciklusban végzett tevékenységéről adott 

beszámolót. 

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

5./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával - egyhangúan elfogadta Kárpáti Zoltán megyei elnök által a 2015. évi 

költségvetési terv teljesítéséről adott beszámolóját.  

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

6./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával - egyhangúan elfogadta Prépost Tibor PEB elnök által előterjesztett a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság 2015. évi munkájáról adott beszámolóját. 

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

7./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával - egyhangúan elfogadta a megyei szervezet 2015. évi - számviteli törvény szerinti 

- egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását.  

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

 

 



Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Fejér Megyei Szervezete 

 
 

8./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával, 2/3 minősített többséggel – egyhangúan elfogadta a megyei szervezet 2016. évi 

költségvetési tervét. 

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

9./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával - egyhangúan elfogadta az Etikai Bizottság 2015. évi tevékenységéről, Omischl 

Sándor Etikai Bizottság elnöke által adott beszámolót. 

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

10./2016. (05.12.) Küldöttgyűlés határozata 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek nyílt 

szavazásával - egyhangúan elfogadta a Kiváló Vagyonőri Szabályzat módosításait.  

Szavazás: 15 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

11/2016. (05.12.) megyei küldöttgyűlés határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése Makovi György javaslatával egyetértve 

egyhangúan úgy határozott, hogy Németh József biztonságtechnikai alelnököt felterjeszti az 

SZVMSZK Emlékplakett arany fokozatára. 

Szavazás: 12 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

12./2016. (05.12.) megyei küldöttgyűlés határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése Makovi György javaslatával egyetértve 

egyhangúan úgy határozott, hogy Kovács Imre Gábor magánnyomozói alelnököt felterjeszti 

az SZVMSZK Emlékplakett arany fokozatára. 

Szavazás: 12 igen -0- nem és -0- tartózkodás 

 

 

 

 

 

 

Kárpáti Zoltán sk. 

megyei elnök 

 


