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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. november 24-i elnökségi ülés 

 
 

81/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Simon J. Sándor alelnök úr megnyitja az elnökségi ülést, tekintettel arra, hogy Sánta Károly elnök 

jelezte, később érkezik meg. 

Megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 6 fő jelen van (Távol: Papp Ferenc, Bendik György 

elnökségi tagok, késik: Sánta Károly elnök) tehát az elnökségi ülés határozatképes. 

Alelnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

82/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a bizottság döntését elfogadta a Kiváló Vagyonőr kitüntetés odaítéléséről. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

83/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy az átadási ünnepség 2011. december 16-án (péntek) 12.00 órakor 

legyen megtartva a Fejesvölgy Vendéglőben. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

84/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség határozatban kéri fel a Vagyonőr Alapítványt a 2011. évi Kiváló Vagyonőr kitüntetés 

átadási ünnepségének megszervezésére és pénzügyi finanszírozására. 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

85/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség állást foglalt abban, hogy újabb „emlékeztető” levelet kell kiküldeni azoknak a kamarai 

tagoknak, akik még nem küldték vissza a tagságfenntartó nyilatkozatot.  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

86/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Tihanyi Alajost kérelmére 2011. november 24-től felmenti a 60/2011 (08.27.) számú 

elnökségi határozatban meghatározott, a VMOR Kft. végelszámolási feladatainak ellátása alól.  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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87/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a VMOR Kft. vonatkozásában a végelszámolási feladatokkal a 

tulajdonos képviseletében legyen megbízva 2011. november 24-től Rácz László. A végelszámolással 

megbízott a tevékenységének ellátásáért külön díjazásban nem részesül. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

88/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a VMOR Kft. végelszámolásával kapcsolatos mérleg elkészítésének 

záró dátuma 2011. november 25-e legyen. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

89/2011. (11. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a titkár előterjesztésére elfogadta, hogy a kiemelkedő szakmai munkájának teljesítéséért 

Joó Attiláné ügyintézőt a kamara, mint munkáltató egyszeri jutalomban részesítse. A jutalmat a 

december 16-i évzáró elnökségi ülésen kell átadni. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 


