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SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI  ÉS  MAGÁNNYOMOZÓI  SZAKMAI KAMARA 

BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 
5600, Békéscsaba, Dr.Becsey O.u.10-12. 

Tel./fax: 06-66/440-222, 453-716  

 

Szám: 04/A/121/2013. 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI  

SZAKMAI KAMARA BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 
(2013.11.07.) 

 

 

 

14/2013. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség egyetért a 04/A/111/2013. iktatószámú meghívóban szereplő napirendi pontokkal. 

 

4 fő igen       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

15/2013. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség jóváhagyta a 04/A/113/2013. számon iktatott munkatervet 2013. II. félévére. 

 

4 fő igen       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

16/2013. sz. Elnökségi határozat: 

 

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

egyeztetve a könyvelő irodával is - a 2007. 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 elnökségi tag 

Bizottság tagjai: Kiss László alelnök 

                           Katona Sándorné titkár 

 

A megsemmisítés megtörténtét  jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyv tartalmazza a  

selejtezés idejét, helyét, és a megsemmisítés tényleges végrehajtását. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell az 2007. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 

4 fő igen      Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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17/2013. sz. Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a 2007. évben keletkezett, már feleslegessé vált irattári anyagok selejtezését 

rendeli el az alábbiak szerint: 

 

A 2007. 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: 

 

Bizottság elnöke: Kulich János elnökségi tag 

Bizottság tagjai:  Kiss László 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 

- Tagságukat fenntartó 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. 

  

A selejtezési jegyzőkönyvet csatolni kell a 2007. évi iktatókönyvhöz, mely annak 

elválaszthatatlan részét képezi.  

 

4 fő igen       Ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

 

 

Békéscsaba, 2013.11.13. 

Katona Sándorné sk.   

            titkár 

 

 

Látta: Takács Sándor sk. 

                 elnök 

 

 

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

   2.sz.pld.: Irattár  


