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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 
 

 

16/2011. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség egyetért a 04/A/168/2011. iktatószámú meghívóban szereplő napirendi 

pontokkal. 

 

6 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

17/2011. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség elfogadta a 04/A/173/2011. számon iktatott 2011. évi II. féléves munkatervet. 

 

6 fő igen             Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

18/2011. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség döntése értelmében – a szakmát és a kamarát érintő törvényi változások miatt – 

a tagság tájékoztatását az alábbiak szerint kell végrehajtani: 

 

Első lépésként össze kell hívni a cégvezetőket, a területi képviselőket, szakmai vezetőket, 

akiket hivatalos meghívóban meg kell hívni, de az elnökség tagjainak személyesen is fel kell 

venniük a kapcsolatot velük. 

A rendezvény ideje és helye: 2011. november 18. 14.00 óra, Békéscsaba FIUME Szálloda 

kisterme. A rendezvény programja: tájékoztató  és konzultáció, állófogadás. 

 

Minden tagot meg kell hívni személyre szóló meghívó kiküldésével. 

A rendezvény ideje és helye: 2011. november 26. 10.00 óra, Békéscsaba FIUME Szálloda 

nagyterme. A rendezvény programja: 10.00-10.30-ig: megnyitó, plakettek átadása; 10.30-

11.00-ig: elnöki előadás: „A kamara múltja, jelene és jövője” címmel. 11.00-tól 11.30-ig: a 

tagok által felvetett kérdések megválaszolása, majd állófogadás. 

Ha ez nem elég, akkor decemberben még valamit szervezhetünk vidéken. 

Visszaigazolást kell kérni a rendezvényre jelentkezőktől. 

 

Igen: 6 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nincs 
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19/2011. sz. Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a 2012.01.01-én hatályba lépő vagyonvédelmi törvényi 
változásokkal kapcsolatban, a helyi médiákban is tájékoztatni kell a tagságot, aminek a költségét 
a kamarának kell viselnie. 
 
Igen: 6 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

20/2011. sz. Elnökségi  határozat: 
 
Az elnökség hozzájárul a magánnyomozók részére egy tagozati találkozó megrendezéséhez Péli 
István magánnyomozói alelnök szervezésében. Ezen összejövetel megtartásához 60.000 Ft 
használható fel. 
 
Igen: 6 fő       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
 

21/2011. sz. Elnökségi határozat: 
     

Az elnökség a  számviteli tv. értelmében, az öt év megőrzési határidő lejárta miatt  – 

egyeztetve a könyvelő irodával is - a 2005. évben keletkezett teljes pénzügyi anyag - 

készpénzes és átutalásos számlák és bankszámlakivonatok -  megsemmisítését rendeli el az 

alábbiak szerint: 

A megsemmisítés végrehajtására az alábbi bizottságot jelöli ki: 

 

Bizottság elnöke: Kulich János alelnök 

 

Bizottság tagjai: Péli István alelnök 

                           Katona Sándorné titkár 

A megsemmisítést ledarálás módszerével kell végrehajtani, melynek megtörténtét  

jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyv tartalmazza a  selejtezés idejét, helyét, és a 

megsemmisítés tényleges végrehajtását. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell az 2005. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 

 

Igen 6 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 
 

22/2011. sz. Elnökségi határozat: 
 

Az elnökség az alábbi, már feleslegessé vált irattári anyagok selejtezését rendeli el az 

alábbiak szerint: 

 
Az SZVMSZK. Etikai Szabályzatának 63/g. pontjában meghatározottak alapján a 2001., 

2002. 2003., 2004. 2005. évben – az 1998. évi IV. tv. 36. § b.) pontja alapján - kizárt tagok 

iratanyagának  megőrzési idejük, illetve aktualitásuk lejárta miatti anyagok 

megsemmisítését; 
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A 2003. évi időszaki választási anyagok megőrzési idejének lejárta miatti, teljes irattári 

dokumentációjának megsemmisítését. 

 

Bizottság elnöke: Kulich János alelnök 

 

Bizottság tagjai: Péli István alelnök 

      Katona Sándorné titkár 

 

A selejtezendő iratokat selejtezési jegyzőkönyvbe kell felvenni, mely jegyzőkönyv 

tartalmazza a selejtezett iratok iktatási számát, a selejtezés idejét, helyét, és a megsemmisítés 

tényleges végrehajtását. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell a 2011. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Igen 6 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 
 

23/2011. sz. Elnökségi határozat: 
Az elnökség a 2005. évben keletkezett, már feleslegessé vált irattári anyagok selejtezését 

rendeli el az alábbiak szerint: 

 

A 2005. évben iktatott ügyiratok átvizsgálására és a már nem aktuális, hatályát vesztett, jogi 

következményekkel nem járó, maradandó értéket és levéltári értéket nem képviselő iratok 

megsemmisítésére az alábbi bizottságot jelöli ki: 
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Bizottság elnöke: Kulich János alelnök 

 

Bizottság tagjai:  Péli István alelnök 

     Katona Sándorné titkár 

 

Nem selejtezhetőek az alábbi témájú iratok: 

 

- Érvényben lévő szabályzatok 

- Országos küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok 

-  Megyei küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok 

- Megyei elnökségi ülések jegyzőkönyvei  

- Megyei elnökségi határozatok 

- Pénzügyi bizonylati értéket képviselő iratok 

- Érvényben lévő szerződések okmányai 

- Számítógéppel kapcsolatos dokumentáció 

- Tagok nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatlapok és az azokhoz csatolt 

dokumentumok 

- Egyéb olyan iratok, melyet a bizottság nem selejtezhetőnek ítél.  

 

A selejtezendő iratokat selejtezési jegyzőkönyvbe kell felvenni, mely jegyzőkönyv 

tartalmazza a selejtezett iratok iktatási számát, a selejtezés idejét, helyét, és a megsemmisítés 

tényleges végrehajtását. 
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A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell a 2005. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 
Igen 6 fő     Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

 
24/2011. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség – írásban benyújtott kérelme alapján - egyetért Mitykó András kamarai tagunk 

külföldi sportrendezvényen való részvételének anyagi támogatásával. A támogatás összegét 

20 000.- Ft-ban határozza meg. Az összeg csak abban az esetben adható, ha ténylegesen el 

tud indulni a sportversenyen. A támogatás megnevezése: marketing tevékenység legyen.  

 

Igen 6 fő      Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

Békéscsaba, 2011.11.08. 

 

Katona Sándorné    

            titkár 

Látta: Takács Sándor  

                 elnök 

 

 

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

   2.sz.pld.: Irattár  
 


