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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. augusztus 15-i elnökségi ülés 
 

 

36/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 

 

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

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

37/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2012. II. féléves munkatervet. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

38/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség határozatban kéri fel a Vagyonőr Alapítványt a 2012. szeptember 15-én a Sobri Jóska 

Bakonyi Kalandparkban megrendezésre tervezett VI. Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Nap és 

Vagyonőr Verseny megszervezésére, pénzügyi finanszírozására, hogy ezzel is támogassa az 

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezetét. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

39/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a VI. Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Nap keretében csak a VI. 

Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Verseny kerüljön megszervezésre, a korábban, a 25/2012. 

(05.23.) számú elnökségi határozatban elfogadott díjazás mellett.  

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

40/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a meghívó tervezetét, valamint azt, hogy a VI. Veszprém Megyei 

Vagyonvédelmi Nap költségeire személyenként 2000.- forintot belépőre, míg 1200.- forintot az 

étkezés biztosítására irányozzon elő a finanszírozó Vagyonőr Alapítvány. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

41/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a VI. Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Napra a korábbi évek 

gyakorlatával ellentétben ne hívjunk protokoll vendégeket, hívjuk meg a sajtót, a rendezvény 

védnökének kérjük fel Német Ferenc urat, a kamara országos elnökét. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 



2 

 

 

 

 

42/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Tájékoztató hangzott el az elmaradt tagdíj, nyilvántartási díj befizetés érdekében tett 

intézkedésekről, azok eredményéről, az aktuális taglétszámról, a tagdíjfizetés helyzetéről. 

A tagdíj beszedésére egyéb intézkedést nem javasolt az önkéntességre való tekintettel. 

Az elnökség a beszámolót elfogadta.  

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

43/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy felkéri a Vagyonőr Alapítványt a 2012. szeptember 8-i kamarai 

lövészet megszervezésére és a költségek finanszírozására, mint szakmai rendezvény támogatására. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

44/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete által alapított Kiváló Vagyonőr 

Kitüntetés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

45/2012. (08. 15.) számú elnökségi határozat 
 

A titkár javasolta, hogy az Oktatási Bizottság október hónapra tegyen javaslatot a következő szakmai 

oktatás témaköreire. A szervezését a titkár végzi el. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 


