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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
HATÁROZATAI
45/2011. (07.12.) számú elnökségi határozat
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos
Elnöksége – az Alapszabály 82/b. pontja alapján - a 2011. június 10-én megtartott
ülésén, az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezeténél a 2011.
évi megismételt időszaki kamarai választások végrehajtására a következő
határozatot hozta:
1. Az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete 2011.
szeptember 17-én tartja megismételt időszaki választását. A választói névjegyzék
közzétételének időpontja: 2011.július 01. A megismételt időszaki választás
keretében a kamara tagjai maguk közül megválasztják a területi küldötteket.
2. A megismételt időszaki választás időpontja és helyszíne:
- 2011. szeptember 17. 06.00- 18.00 óráig
9024 Győr, Mónus Illés út 47-49.
3. Az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetnél a
választásban közreműködő bizottságok feladataikat az Országos Választási
Bizottság és az Országos Jelölőbizottság felügyeletével, valamint a
36/2011.(05.10.) számú elnökségi határozattal létrehozott ideiglenes (ad hoc)
bizottság ügyintézői közreműködésével végzik.
4. A szavazás titkos, szavazni csak személyesen lehet. A szavazás a Választási
Bizottság által elkészített szavazólapokkal történik.
Minden szavazásra jogosultnak egy szavazati joga van szakmai tagozatának
megfelelően.
5. Amennyiben a szavazásra jogosult nem a számára eredetileg kijelölt
szavazóhelységben, hanem az adott területi szervezet más szavazóhelységében
kíván szavazni, írásbeli, legalább a szavazás első napját megelőző 5 munkanappal
benyújtott kérelme alapján a Választási Bizottság átsorolja a kérelemnek
megfelelően.
6. A szavazásra jogosult úgy szavaz, hogy személyazonosságát fényképes
közokirattal, aktív kamarai tagságát kamarai igazolványával igazolja.
7. A szavazás során csak a szavazólapon szereplő jelöltek közül lehet választani, a
szavazólapra új nevet felírni nem lehet.
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A szavazás módja:
- a szavazásra jogosult a szakmai tagozatának jelöltjeit tartalmazó, az
Országos Szavazatszámláló Bizottság helyszínen tartózkodó képviselője
által aláírt és lepecsételt szavazólapot kap, melynek átvételét aláírásával
igazolja.
- a szavazásra jogosult a szavazófülkébe vonul és a szavazólapon szereplő
személyek neve mellé helyezett
„+” (állókereszt), vagy „X”(elforgatott kereszt)
jelölést alkalmazva szavaz az általa megválasztani kívánt személyekre.
- a szavazatra jogosult a szavazólapot bedobja az urna nyílásán,
meggyőződve arról, hogy az teljes terjedelmében beesett az urnába.
Az SzVMSzK Országos Elnöksége a vagyonvédelemben dolgozó munkatársak
szakmai érdekképviseletének további érvényesítése, ennek növelése érdekében
szükségesnek tartja és kéri, hogy a kamara tagjai a választásokon vegyenek részt és
személyes képviseletükkel támogassák az új kamarai képviseletek
tisztségviselőinek megválasztását. Kérjük, szavazzanak arra, hogy a szakmában
dolgozó 110 ezer munkatársunk sorsának, megbecsülésének javításáért, jobb
megélhetéséért, az általa képviselt szakmákért a kamara működésével érezhető
eredményeket tudjon elérni a következő öt évben.
15 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett
46/2011. (07.12.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy a biztonságtechnikai alelnöki feladatok ellátására
megbízási szerződést köt Tóth Attilával.
13 fő igen, 1 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás mellett
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