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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 2012. március 23-ai 

TEÜLETI TISZTSÉGVISELŐ VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 

HATÁROZATAI 

 
 

1/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését elfogadta. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

2/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés Sánta Károlyt választotta meg levezető elnöknek. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

3/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés Rácz Lászlót választotta meg jegyzőkönyvvezetőnek. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

4/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés Szilágyi Attilát és Csík Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

5/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés döntött az egyes testületek létszámáról. 

Elnökség 5 fő, 1 fő elnök + 4 fő alelnök. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

6/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Etika Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

7/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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8/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Választási Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

9/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Jelölő Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

10/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Mandátumvizsgáló Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

11/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

Szavazatszámláló Bizottság 3 fő, 1 elnök + 2 tag. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

12/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Sánta Károlynak az elnöki jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

13/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Mórocza Árpádnak az Etikai Bizottság elnöki jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

13 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

  

14/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Szilágyi Attilának a PEB elnöki jelölőlistára való felkerülését 

elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

15/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Angyal István alelnöki jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

16/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Pozsonyi László alelnöki jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

17/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Szalai László alelnöki jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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18/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Csík József alelnöki jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

19/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Babják László Etikai Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

20/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Basticz Nándor  Etikai Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

21/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Bendik György PEB tagjaként a jelölőlistára való felkerülését 

elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

22/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Fáth István PEB tagjaként a jelölőlistára való felkerülését 

elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

23/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Simon Jójárt Sándor Választási Bizottság elnökeként a jelölőlistára 

való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

24/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Szalai László Jelölő Bizottság elnökeként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

25/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Pozsonyi László Mandátumvizsgáló Bizottság elnöki jelölőlistára 

való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

26/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Pozsonyi László Szavazatszámláló Bizottság elnöki jelölőlistára 

való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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27/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Csík József Választási Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

28/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Mészáros Lajos Választási Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

29/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Angyal István Jelölő Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

30/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Rácz László Jelölő Bizottság tagjaként a jelölőlistára való 

felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

31/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Balogh Árpád Szavazatszámláló Bizottság tagjaként a jelölőlistára 

való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

32/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Rácz László Szavazatszámláló Bizottság tagjaként a jelölőlistára 

való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

33/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Balogh Árpád a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjaként a 

jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

34/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés nyílt szavazással Rácz László a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjaként a 

jelölőlistára való felkerülését elfogadta. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

35/2012. (03. 23.) számú küldöttgyűlési határozat 
 

A küldöttgyűlés az Oktatási Bizottság elnökének megválasztotta Balogh Árpád küldöttet. 

12 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  


