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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 

 

 

2011. január 11-i elnökségi ülés 

 

1/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

18 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta a kamara 2011.I. féléves 

Munkatervét. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

3/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Hankó Pál elnökségi tagnak a számítási segédletre 

vonatkozó előterjesztését, azzal a kiegészítéssel, hogy a Prépost Tibor gazdasági 

alelnök által elvégzett pontosításokat át kell vezetni, valamint a cím „Számítási 

segédlet a bér és közterheire fedezetet nyújtó szükséges költségelemek 

meghatározásához” címre módosuljon. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, felhatalmazza a Kamara elnökét, hogy a 

Securifocussal az Együttműködési megállapodást aláírja. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, felhatalmazza a Kamara elnökét, hogy Bódis Istvánnal 

a kamara továbbképzési koncepciójának kidolgozására megbízási szerződést 

kössön. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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6/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök által beterjesztett „Kafetéria 

szabályzat” módosítást, az ismertetett indokolás alapján elfogadta. Ezen 

módosítások figyelembevételével kell a szabályzatot 2011 évben alkalmazni. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7/2011. (01.11.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy bruttó 225.000. forinttal támogatja az LDSZ Kft. 

részvételét a Prágában 2011.február 17-19 között megrendezésre kerülő 

PRAGOSEC/PRAGOALARM szakmai kiállításon. A támogatás fejében a 

kiállításon a standján elhelyezi a kamara által biztosított szórólapokat, 

reklámeszközöket is. 

10 fő igen, 1 fő ellenszavazat és 7 fő tartózkodás mellett 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
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Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


