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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 
 

 

2012. május 23-i elnökségi ülés 
 

 

17/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv vezető Rácz László titkár. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

18/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az élőerős alelnök beszámolóját és a kiegészítésben, hozzászólásban megfogalmazott 

javaslatokat elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

19/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
  

Az elnökség a biztonságtechnikai alelnök beszámolóját elfogadta.  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

20/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a magánnyomozói alelnök beszámolóját elfogadta.  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

21/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a lövészetek költségére, melyet felkérésre a Vagyonőr Alapítvány rendez meg és 

finanszíroz előirányoz 600.000.- forintot, mint szakmai rendezvény költséget. Oktatások céljára 

elfogadott 200.000.- forintot. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

22/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2011. évi munkáról készített elnökségi beszámolót. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

23/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2011. év gazdálkodásáról készített beszámolót. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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24/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a 2012. évi költségvetési tervet elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

25/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2012. évi rendezvények tervét és költségtervét. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

26/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Veszprém Megyei Szervezete, mint munkáltató módosítsa Rácz László titkárral a többször 

módosított 2010. július 1-én kelt 19/E/00211/00/2010. számú munkaszerződést. 

Az elnökség megbízza Sánta Károly elnököt, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját a 

munkaszerződés módosítás aláírásával. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

27/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Veszprém Megyei Szervezete 72900068-10002326 számú, a Forrás Takarékszövetnél vezetett 

bankszámlája felett – a határozat elfogadásának napját és a pénzintézetnél történő bejelentést 

követően - az alábbi személyek rendelkezzenek aláírási jogosultsággal, közülük legalább két fő 

egyidejű aláírásával: Sánta Károly, Angyal István, Csík József, Szalai László, Rácz László. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

28/2012. (05. 23.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy felkéri a Vagyonőr Alapítványt az irodák takarítási, szemétszállítási, 

Invitel telefon és internet költségeinek átvállalására, a fénymásoló bérleti díjának, valamint az 

irodaszerek és nyomdai költségek finanszírozására. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 


