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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  
 

2017. március 30-i elnökségi ülés 
 

 

 

12/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnökségi ülés napirendi pontjait elfogadta. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

13/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

A személy- és vagyonőr alelnök és a biztonságtechnikai alelnök írásban készítette el a beszámolóját, 

azt az elnökség megismerte, további kérdés, kiegészítés nem hangzott el, azokat az elnökség 

elfogadta. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

14/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a magánnyomozói alelnök tájékoztatóját elfogadta. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

15/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség határozatot hozott arról, hogy a tagsági díjukat ez idáig nem rendező tagoknak április 

10-ig történő postázással felszólító levelet kell kiküldeni, meghatározva a tagdíjfizetés utolsó 

határidejét, tájékoztatva a tagokat a tagdíj meg nem fizetés alapszabály szerinti következményeiről.  

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   

 

16/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

A Felügyelő Bizottság a kamara anyagi, pénzügyi állapotfelméréséhez kért be adatokat, amit 

elkészítettünk. Ennek tartalmát az elnökség megismerte, egyhangúlag elfogadta, felterjesztésre 

alkalmasnak találta. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

17/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei szervezet által a MKB bankba és a B3 Takarékszövetkezetnél 

vezetett bankszámlák felett rendelkezni jogosult lesz Rácz László elnök, Szilágyi Attila alelnök és 

Szalai László alelnök azzal, hogy a három közül valamelyik kettő személy együttes aláírása 

szükséges a tranzakciók végrehajtásához.  

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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18/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség módosította a 11/2017. (01.23.) számú elnökségi határozattal elfogadott, a Veszprém 

Megyei Szervezet 2017. I. félévi munkatervét a tekintetben, hogy az elnökségi ülések időpontja 

minden hónak 3. hetének csütörtökén legyenek. A munkaterv egyéb részei érvényben maradnak. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

19/2017. (03. 30.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta azt a határozati javaslatot, hogy a Veszprém Megyei Szervezet Sánta Károly 

és Angyal István urakat, a kamara működésében, hosszú ideje végzett tevékenységének 

elismeréseként „tárgyjutalom és díszoklevél” elismerésben részesítse.   

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 


