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52/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Sánta Károly elnök megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 8 elnökségi tag van jelen, tehát az 

elnökségi ülés határozatképes.  (Simon Jójárt Sándor alelnök távol.) 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

53/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakértői munkabizottságokba Veszprém megyéből az alábbi személyeket delegálta: 

Kivonuló szolgálat munkabizottságba  Mészáros Lajos. 

Objektumőrzés (fegyveres) munkabizottságba  Mészáros Lajos. 

Pénz és értékszállítás munkabizottságba  Angyal István. 

Rendezvénybiztosítás munkabizottságba  Pozsonyi László kerül delegálásra.   

Az elnökség elfogadta a fenti delegálásokat. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

54/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Az országos lőversenyre a megyei szervezet delegálja Papp Zsuzsannát, valamint egy 

lövészcsapatot, amelybe jelentkezett Mészáros Lajos. 

Az elnökség a javaslatot elfogadta, azzal, hogy a költségeket a kamara állja. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

55/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Az írásos anyagban megfogalmazott javaslat szerint az elnökség elfogadta, hogy a felmerült 

esetekben a törlő határozatok kerüljenek visszavonásra. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

 



 

 

 

 

56/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Ismertetésre került a Budapesti Rendőrfőkapitány aláírásával érkezett, Radovic Dusán hősi halott 

rendőr családjának megsegítésére szóló felkérést. 

Az elnökség véleménye szerint a megyei szervezet a korábban kialakított álláspontjának 

megfelelően a megyei vagyonőröket támogatja. 

Az elnökség döntése alapján levélben tájékoztatjuk álláspontunkról az Országos Elnök urat. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

57/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Előterjesztés hangzott el a „Kiváló Vagyonőr” felhívás sajtóban való megjelentetése tárgyában. 

Az elnökség elfogadta – egy fő tartózkodása mellett -  hogy a hirdetés egyéb sajtóba ne kerüljön 

megjelentetésre, a kamarai Hírlevélbe azonban igen és a vagyonvédelmi cégek levélben ismételten 

legyenek felkérve a „Kiváló Vagyonőr” cím ajánlásának lehetőségére. 

8 igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül. 
 

58/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a javaslatok alapján állást foglalt abban, hogy az elnök, a biztonságtechnikai alelnök és 

a titkár vegyen részt a XV. Országos Tulajdonvédelmi Konferencián, továbbá a beérkezett 

jelentkezések függvényében a területen dolgozó tagok közül is 3 fő, akiknek a költségeit a kamara 

vállalja. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

59/2010. (09. 16.)  számú elnökségi határozat 
 

Csik József magánnyomozói alelnök elmondta, hogy az Országos Szervezet szorgalmazza, hogy a 

megyei Rendőr-főkapitányságokon, a bűnügyi területen legyen olyan kontakt személy, aki adott 

esetben a szakmai együttműködésben kapcsolatot tart a magánnyomozókkal, illetve képviselőjükkel. 

Javasolta, hogy ennek realizálódása esetén a rendőrséggel meglévő együttműködési megállapodás 

legyen kiegészítve. 

Az elnökség felhatalmazta Csik József urat, hogy kezdje meg az egyeztetést ebben az ügyben. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 
               

 


