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Területi Küldöttgyűlés
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Szervezetének legfőbb képviseleti szerve, az illetékességi területén megválasztott
küldöttekből álló területi Küldöttgyűlés, 2010. május 25-én (kedd) 13.00 órai kezdettel tartotta
rendes évi ülését.
Veres Károly Elnök meghívását elfogadva, a határozatképes küldöttgyűlésen megjelent és a
képviseleti szerv munkáját aktív közreműködésével segítette, Mecsei József úr, rendőr
alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztály vezetője.
A vezető tisztségviselők előterjesztéseit követően, a küldöttek elfogadták a területi Elnökség,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, és a területi Etikai Bizottság beszámolóját, valamint
jóváhagyták a 2009. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót, illetve a 2010. évi
költségvetési terv anyagát.
A hozzászólások során, Mecsei József osztályvezető úr összefoglalta a fennálló
együttműködési megállapodás végrehajtásának tapasztalatait, illetve a következő időszak
legfontosabb feladatait. Rámutatott a kamara ügyviteli szervezete valamint a városi
kapitányságok igazgatásrendészeti osztályainak összehangolt munkájára, amely elsősorban
a kamarai tagsági igazolvány és/vagy igazolás nélküli munkavégzőkkel szembeni hatósági
ügyintézés lefolytatását segíti elő.
Veres Károly elnök úr kiemelte, hogy a megyei rendőr-főkapitányság, illetve a kamara megyei
szervezete közötti vezetői-, és testületi, valamint ügyviteli munka az utóbbi időszakban mind
szorosabbá és hatékonyabbá vált. A jövőt illetően is hasznosnak vélte, hogy szaporodott a
helyszíni rendőrhatósági ellenőrzések száma, melyen a rendőrség felkérése alapján részt
vettek a kamara területi szervezetének kijelölt képviselői is.
A küldöttgyűlés keretén belül elismerések átadására is sor került.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Szervezete fennállása óta - a Kamara Elismerési Szabályzata alapján - első
alkalommal kívánt elismerést adományozni a kamara szervezetén kívül eső, a szakmai
érdekképviseleti szerv munkáját segítő személy részére.
A küldöttgyűlés Mecsei József rendőr alezredes Úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályvezetőjének, köszönetét és elismerését fejezte ki a
kamara területi szervezete érdekében kifejtett tevékenységéért, és részére a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, „Nagy Emlékplakett” fokozatát
adományozta.
A területi elnökség korábban meghozott döntése értelmében, a közbiztonságért, a
bűnüldözésért, továbbá a magánbiztonsági ágazat tevékenységének elősegítése érdekében
végzett áldozatos munkája elismeréseként, a „Rendőrség napja” alkalmából Flórusz Klára
közalkalmazott, a Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi
előadója, festmény tárgyjutalomban részesült.
Tekintettel arra, miszerint a jutalmazott a 2010. április 23-án, a Megyei Rendőrfőkapitányságon megtartásra kerülő rendhagyó együttműködési megbeszélésen, egyúttal
ünnepi rendezvényen megjelenni nem tudott, így a tárgyjutalom átadására a küldöttgyűlésen
került sor.

A kamara érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, a - Kamara Elismerési
Szabályzata - alapján, Balázs Gábor Péter Úr aktív területi küldött a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara, „Emlékplakett” fokozatát vehette át.
A területi Küldöttgyűlés zárásaként a jelenlévők munkáját megköszönve Veres Károly elnök
ismételten kitért a magánbiztonsági ágazatot is érintő gazdasági nehézségekre, az előttünk
álló esztendő szakmai kihívásaira. Ismerve az ágazatban tevékenykedők problémáit
kihangsúlyozta, hogy csak együtt vagyunk képesek elérni céljainkat és sikerül a
magánbiztonsági ágazatot is a tisztes megélhetést és megbecsülést nyújtó szakmák közé
emelni.
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