
 
             

          

 

 

 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

2011. február 17-ei elnökségi ülés 

 

 
16/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly elnök megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 6 fő jelen van tehát az elnökségi ülés 

határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

17/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a 2011. évi rendes küldöttgyűlés május 20-án (péntek) 10.00 órakor 

legyen. 

Napirendi pontjai:   -  Az előző küldöttgyűlés óta végzett munka értékelése. 

-  2010. évi gazdálkodásról beszámoló. 

-  2011. évi költségvetés terv megtárgyalása, elfogadása.     

Addig további feladat, hogy az alelnökök március 31-ig készítsék el a saját tagozataik beszámolóit, 

tegyenek javaslatot a 2011. évi költségigényekre. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

18/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 

 

A rendőrség és a kamara együttműködésének értékelése megtörtént. Az elnökség elfogadta a 

rendőrség és a kamara együttműködésének értékeléséről készített jelentést. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

19/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a VMOR Kft. 2010. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, terveiről 

készített beszámolót. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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20/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a kamara kössön megállapodást a megye nagyobb városaiban (Ajka, 

Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém) működő olyan foglalkozás egészségügyi orvosokkal, akik 

vállalják, hogy kedvezményes díjért elvégzik az érvényes kamarai tagsággal rendelkezők orvosi 

vizsgálatát. 

Elfogadta továbbá, hogy a kamara szervezze meg az idei évben 3 alkalommal az érvényes tagsággal 

rendelkezők részére a negyedéves lövészeteket, ennek keretében a résztvevőknek a lőtér adja ki a 

lövészeti igazolásokat. Ezek költségeit a kamara átvállalja. 

Az elnökség megbízza a lebonyolítással Rácz László titkárt. 

Az elnökség elutasította a fitness bérlet vásárlásának kamarai támogatását, tekintettel arra, hogy csak 

szűk kört érintene a kedvezmény. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

21/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a Hírlevél 2011. évi első száma kiadásra kerüljön, legkésőbb húsvéti 

megjelenéssel. A szervezéssel megbízzák a titkárt. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

22/2011. (02. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a III. Országos Horgászversenyre jelentkező 3 fős csapat költségeit a 

kamara vállalja át. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

 

 

 

 


