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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI  

SZAKMAI KAMARA BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI ELNÖKSÉG 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

2010.04.23.: 
 

 

18/2010. sz. Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megváltoztatja a napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint: 

1.  A 2009. évi mérleg és a 2010. évi költségvetés megvitatása, küldöttgyűlés elé történő 

terjesztésének jóváhagyása. 

2. Elnöki beszámoló két elnökségi ülés közötti munkáról és az országos elnökségi 

ülésekről. 

3. Vagyonvédelmi bemutatóterem bemutatása 

4. A tagdíj befizetés helyzete, a nem fizetőkkel szembeni eljárás. 

5. A 2010. évi megyei küldöttgyűlés előkészítése 

6. Beszámoló a pénzügyi helyzetről 

7. Egyebek. 

8 fő igen,                            Ellenszavazat, tartózkodás nincs 
 

 

 

19/2010. sz. Elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy hatálytalanítja a 2/1998 (12.29.) sz. elnökségi határozatot. 

Egyben hozzájárul a Dr. Farmas ügyvédi iroda megbízásával - havi 3 óra időtartamban, 

havi 25.000 Ft. összegben – a tagság részére munkaügyi jogi tanácsadás céljából. 

 

Igen: 8 fő                 Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

20/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség felhatalmazza a területi elnököt, hogy raktározás céljából kössön bérleti 

szerződést a kamara irodája mellett levő iroda bérbevételére, havi 30.520.- Ft/hó bérleti 

díjért. 

 

Igen: 8 fő              Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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21/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy a 2010. 05.07-08-i Győrben megrendezésre kerülő országos 

kamarai rendezvényen Békés megyét képviselő miss security szépségversenyen induló 

kamarai tagunkat 20 ezer Ft. értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazza, melynek járulékait a 

kamara viseli. 

 

Igen: 8 fő               Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

 

 

 

22/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy a 2010.04.24-én Szegeden megrendezésre kerülő országos 

szakmai versenyre  négy csapattal benevez, melynek költségeit a kamara viseli. 

 

Igen: 8 fő      Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

 

 

23/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2010. évben 500 ezer Ft-tal hozzájárul a Békés Megyei 

Megelőzési Tanácsadó iroda felállításához. 

 

Igen: 8 fő      Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

 

 

 

24/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a 2009. évi mérleget elfogadásra ajánlja a megyei küldöttgyűlésnek. 

 

Igen: 8 fő            Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

25/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség jóváhagyja a 04/P/123/2010. iktató számú 2010. évi költségvetés tervezet 

küldöttgyűlés elé történő terjesztését, azzal a módosítással, hogy a bűnmegelőzési irodára 

tervezett 1 millió Ft-ból 500 ezer Ft. kerüljön át az általános tartalékba. 

 

Igen: 8 fő      Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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26/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség azt a döntést hozta, hogy a 2010. évi tagdíjat nem fizető magánszemélyeket és 

nyilvántartási díjat nem fizető egyéni vállalkozókat és társas vállalkozásokat levélben fel 

kell szólítani, mely felszólításban 2010.05.31-i  befizetési határidőt kell megjelölni. 

   

7 fő igen                Tartózkodás, ellenszavazat nincs. 
 

 

27/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy a 2010. évi küldöttgyűlés 2010.06.04-én 09.00-tól kerüljön 

megtartásra a Fegyveres Erők Klubjában.  A megyei küldöttgyűlésre meg kell hívni dr. 

Gyurosovics József rendőrfőkapitányt és a kamara országos elnökét. A rendezvény 

résztvevőinek ebédet kell rendelni.  

 

7 fő igen            Tartózkodás, ellenszavazat nincs. 
 

28/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség döntése értelmében 5 millió Ft-ot át kell tenni tartós lekötésre, melynek 

intézésével Takács elnök urat bízza meg. 

 

Igen: 7 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nincs 
 

 

29/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség felhatalmazza Takács Sándor elnököt és Kiss László alelnököt, hogy a 

pénzeszközök banki lekötéséről, illetve a lekötések felszabadításáról döntsenek, és a 

tranzakcióról számoljanak be az elnökségnek. 

 

7 fő igen,      Ellenszavazat, tartózkodás nincs 
 

 

30/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség visszavonja a 31/2008. (10.24.) sz. elnökségi határozatot. 

 

Igen: 7 fő       Ellenszavazat, tartózkodás nincs. 
 

 

 

31/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség jóváhagyja a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési 

megállapodásunk kiegészítését (iktató száma: 04/A/140/2010.) 

 

Igen: 7 fő      Ellenszavazat, tartózkodó nincs. 
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32/2010. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy HANKÓ PÁL – kamarai azonosító száma: 0401/00001/1999 

– 04/R/087/10/2010. számon iktatott, az SZVMSZK. által delegált vizsgabizottsági 

képviselők névjegyzékébe kerülése tárgyában benyújtott  pályázata, a kiírás feltételeinek 

megfelel. Ezért hozzájárul a kamarai vizsgabizottsági képviselők névjegyzékbe történő 

felvételéhez. Részére Megbízólevelet kell kiállítani. 

 

6 fő igen                        ellenszavazat nincs,1 fő tartózkodott  
 

Békéscsaba, 2010.05.11. 

 

Katona Sándorné    

            titkár 

Látta: Takács Sándor  

                 elnök 

 

 

Kapják: 1.sz.pld.: SZVMSZK. Országos Szervezete 

   2.sz.pld.: Irattár  
 


