
 
             

        

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

 

2011. április 21-ei elnökségi ülés 

 
 

31/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Sánta Károly elnök úr megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 7 fő jelen van (Távol: Csik József 

alelnök, Bendik György elnökségi tag) tehát az elnökségi ülés határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

32/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete 2010. évi munkájáról készített 

beszámolóját elfogadta. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

33/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete 2010. évi gazdálkodásáról készített 

mérlegbeszámolót elfogadta. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

34/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, és a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy az SZVMSZK Veszprém 

Megyei Szervezete 2011. évben 7.500.000.- forinttal támogassa a Vagyonőr Alapítványt. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. (34/2011. (04. 21.)  sz. határozat)  

 

 

35/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete 2011. évi költségvetési tervét. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

36/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a VMOR Kft további működtetését, megszüntetését illetően az 

érintettek (elnök + gazdasági alelnök + ügyvezető + titkár) dolgozzanak ki határozati javaslatot. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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37/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a 2011. június 11-ei csülökfőző versenyen induló kamarai csapat 

kísérőinek ( 2 fő ), akik ugyancsak kamarai tagok a szállás és étkezés költségeit a kamara fizesse ki. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

38/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elbírálta és javasolja vizsgabizottsági kamarai képviselőnek a pályázatot benyújtó 

Balogh Árpád kamarai tagot, aki a pályázati feltételeknek megfelel. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

39/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a III. Országos Horgászversenyen induló csapat utazási költségeit is 

fizesse ki a megyei szervezet, ezzel módosította a 29/2011. (03.17.) számú elnökségi határozatát. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

40/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy 2011.-ben csak fél évre fizessük ki az OPTEN előfizetést, majd 

mondjuk fel a szolgáltatási szerződést. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

41/2011. (04. 21.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Kamara Elismerési Szabályzatának megfelelően az alábbi elismerések 

adományozására tesz javaslatot: 

- SZVMSZK Emlékgyűrű   Sánta Károly elnök 

- SZVMSZK Emlékplakett arany fokozat Simon Jójárt Sándor alelnök 

      Angyal István alelnök 

      Szalai László alelnök 

      Tihanyi Alajos 

      Szilágyi Attila 

- SZVMSZK Emlékplakett ezüst fokozat Bendik György elnökségi tag  

      Straub Ferenc Etikai Bizottság elnöke 

      Kozma Tibor PEB elnöke 

      Simon Sándor  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 


