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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

 

 

2011. szeptember 22-i elnökségi ülés 

 
62/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly elnök úr megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 8 fő jelen van (Távol: Csík József 

alelnök) tehát az elnökségi ülés határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

63/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

A Veszprém megyei RFK. illetékeseivel előkészítésre került az együttműködési megállapodás, 

amely a tervezet 20. pontja szerint: 

„A Kamara vállalja, hogy díjat alapít azon magánszemélyek részére, akiknek aktív fellépése 

eredményeként marad kísérleti szakban más személy vagyonbiztonságát fenyegető bűncselekmény, 

és ezek közül a legkiemelkedőbbet évente megjutalmazza. A Főkapitányság vállalja, hogy a napi 

jelentések adatai alapján a lehetséges jelöltek körét minden naptári év vonatkozásában összeállítja.” 

A kamarai díj alapítására vonatkozó javaslatot – a részleteinek későbbi kidolgozása mellett – az 

elnökség elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

64/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

A Veszprém Megyei RFK. és az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete közötti  együttműködési 

megállapodást aláírásra kész állapotnak tekintve az elnökség elfogadta, azzal, hogy a feladatok 

végrehajtásának felelőse a kamara részéről a biztonságtechnikai alelnök és a titkár. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

65/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy kerüljön  megszervezésre a „Társas vállalkozások kamarai fóruma”  

című rendezvény, amelyre meg kell hívni a megyei kamarában nyilvántartott cégek vezetőit, 

melynek előkészítő bizottsága álljon az alelnökökből és a titkárból, akik dolgozzák ki a napirendet, a 

témákat, tájékoztatókat, határozzák meg a rendezvény helyszínét, költségeit. 

A rendezvény időpontjaként az elnökség elfogadta a 2011. október 20. 10.00 órás időpontot. 

A rendezvény költségeinél jóváhagyta az elnökség annak tervezését, hogy a résztvevők ebéd 

meghívására is kerüljön sor. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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66/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a  szóbeli tájékoztatót  a 2011. augusztus 27-én megrendezésre került V. 

Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Napról. Elfogadta, hogy menjenek ki köszönő levelek a 

végrehajtásban résztvevő, együttműködő szerveknek. 

Elfogadta az írásos előterjesztést a rendezvény költségelszámolásáról. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

67/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség határozatban köszönte meg az V. Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Nap 

megszervezésében, lebonyolításában végzett személyek munkáját. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

68/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség határozatot hozott arról, hogy felkéri a Vagyonőr Alapítványt a szeptember 17-ei 

lőgyakorlat pénzügyi finanszírozására, valamint az október 22-ei kamarai lőgyakorlat 

megszervezésére és anyagi finanszírozására. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

69/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szóbeli beszámolót a szakmai igazolványok és működési engedélyek 

cseréjével kapcsolatos kamarai feladatok végrehajtásáról, határozatot hozott arról, hogy a megyében 

megjelenő Napló című napilapban szponzorált (fizetett) riportot kell megjelentetni a szakmai 

igazolványok cseréjével kapcsolatos feladatok propagálása céljából. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

70/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy az év végén, december hónapban az elnökség hívja össze azokat a 

személyeket, akik a kamara ügyeinek szervezésében hosszú évek alatt eredményesen és önzetlenül 

dolgoztak, egy ebéddel összekötött kötetlen beszélgetés során köszönjék meg nekik a munkájukat. 

Ezt az összejövetelt kapcsolja össze a decemberben tervezett Kiváló Vagyonőr cím átadási 

ünnepségével. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

71/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy az elnökség részére kiadott flottás kamarai telefonokat a munkában 

aktívan résztvevők használhassák 2012. 03. 26-ig, amely időpontig az új  választások is 

lebonyolódnak. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

72/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy 2012. 03. 26-át követően a megválasztásra kerülő személyek továbbra 

is használhassák a kamarai ügyek intézéséhez a flottás kamarai telefont, akik azonban nem kerülnek 

megválasztásra, vagy nem vállalnak tisztséget, azoknak fel kell ajánlani az előfizetés átvételét, ha 

erre nem tart igényt, akkor a telefont le kell adni, annak további sorsáról az akkor hivatalban lévő 

elnökség rendelkezzen. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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73/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a VMOR Kft. végelszámolójánál lévő T-mobile kártyás telefon 

előfizetését átveheti a saját nevére. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

74/2011. (09. 22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a kamara megyei szervezete csatlakozzon egy olyan pályázatfigyelő 

rendszerhez, amely értesíti az aktuális és a kamara számára hasznosítható pályázat kiírásáról.  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

 


