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Szám:  
 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 
 
2009. május 05-i elnökségi ülés 
 

40/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

41/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2009. június 09-i elnökségi ülés Baján kerül 
megtartásra. 
 
16 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

42/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Pataki Rezsı Tolna megyei elnök által 
elkészített a kamara szolgáltatásának egységesítésére vonatkozó elıterjesztést 
ajánlásként elfogadja. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

43/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Választási szabályzat 6 és 9 pontjaiban 
meghatározott területi és országos küldöttek létszámának alapja a Kamara 
számítógépes tagnyilvántartásának 2009. július 1-i állapota. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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44/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Lengyelországban megrendezésre kerülı 
lövészversenyen a kamara vegyen részt egy delegációval. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

45/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a 38/2009. (04.14.) sz. elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi, és 
2009. május 28-ra rendkívüli küldöttgyőlést hív össze. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

46/2009. (05. 05.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 86.§ (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel az SzVMSzK tájékoztatja a 
Közbeszerzések Tanácsát, hogy a személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellátása 
során jogszerően foglalkoztatott személy- és vagyonır esetén a közterheket 
figyelembe véve minimum 943,- Ft. bruttó óradíjat kellene figyelembe venni – a 
Kamara számítása szerint – a bérköltség kalkulálásánál. Ez a díj nem tartalmazza 
az anyag és eszköz költségeket. 
    
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
                                                                                            fıtitkár 

Látta: 
 

        Német Ferenc 
              elnök 


