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2010. év 
 

 

 

1./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta az elnökség 2010. I. 

féléves munkatervét. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

2./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta az élőerős tagozat 

2010. I. félévi munkatervét. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

3./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta a 

biztonságtechnikai tagozat 2010. I. félévi munkatervét. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

4./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta a magánnyomozó 

tagozat 2010. I. félévi munkatervét. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

5./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta az Oktatási 

Szakcsoport 2010. I. félévi munkatervét. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

6./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége, Csatári Tibor megyei elnök által 

előterjesztett 2010. I. féléves elnökségi tevékenységének tervezetét egyhangúan elfogadta. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 

 

 

7./ 2010. (01. 12.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy a 

megyei szervezet által bérelt külső bérlemény bejárati billenő kapuját biztonságos rendszerű 

garázskapura cserélteti. Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy a kivitelezési 

munkálatokat a legkedvezőbb árajánlatot tevő Kapuszer-ker Kft-től rendelje meg, bruttó 

250.000Ft,- összeggel. 

Szavazati megoszlás: 6 igen –0- nem és –0- tartózkodás. 
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8./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége a Jelölő Bizottság javaslatával egyetértve 

megbízza Varga Csaba megyei küldöttet, a megyei szervezet elnökség tagja funkció 

ellátásával. 

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

9./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor megyei elnök javaslatával 

egyetértve úgy határozott, hogy az éves rendes küldöttgyűlést 2010. április 8-án tartják meg 

a Székesfehérváron lévő Kertész Csárdában. 

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

10./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor megyei elnök javaslatával 

egyetértve úgy határozott, hogy az éves rendes küldöttgyűlésig tisztázni kell az inaktív 

küldöttekkel azt, hogy a továbbiakban vállalják-e a funkcióval járó feladatot. Az esetlegesen 

megüresedő küldött helyeket - erősorrend figyelembevételével – a pótküldöttek közül kell 

feltölteni. 

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

11./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége, Kárpáti Zoltán titkár tisztségviselői 

Creditszabályzat elkészítésére vonatkozó javaslatával kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy 

azt előterjesztik a 2010. április 8-án megrendezésre kerülő megyei küldöttgyűlésen. 

Amennyiben a Creditszabályzat tervezetet a megyei küldöttek elfogadják, úgy 

felhatalmazzák a titkárt annak elkészítésével.  

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

12./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy az irodai tevékenység 

ellátásához szükséges 1 db. asztali számítógép, 1db. szünetmentes tápegység és 1db. külső 

HDD kerüljön beszerzésre a legkedvezőbb árajánlatot tevő PRON-TEC Kft-től. 

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

13./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a megyei szervezet 

irodájában lévő 3db. számítógépeinek karbantartására, szerződést köt bruttó 10.000Ft/hó 

vállalási díjjal, a legkedvezőbb ajánlatot tevő MICROLINE Kft-vel. 

Szavazati megoszlás: 5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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14./2010.(02.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége felhatalmazza a Kárpáti Zoltán titkárt 

arra, hogy kérjen be árajánlatokat a kamara népszerűsítését és kamarai tagsággal 

kapcsolatos tudnivalók ismertetését szolgáló papír alapú kiadvány (leporelló), valamint 

DVD tájékoztató kisfilm legyártásának költségeire. 

5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

15./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SzVMSzK Fejér Megyei Szervezet elnöksége, Kovács Attila könyvvizsgáló jelentése 

alapján egyhangúlag elfogadta a megyei szervezet 2009. évi egyszerűsített beszámolóját és 

mérlegét 44.015E Ft,- eszközök értékkel, valamint -3.072E Ft,- tárgyévi eredménnyel és azt 

a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

16./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúlag elfogadta Kárpáti Zoltán 

titkár által előterjesztett, az SZVMSZK. Fejér Megyei Szervezete 2009. évi költségvetési 

tervteljesülésről adott beszámolóját. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

17./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a Raiffeisen Bank 

Zrt-nél lévő bankszámláját megszünteti és az ott lekötött pénzeszközöket visszautalja a K&H 

Bank Zrt-nél lévő egyszámlájára.  

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

18./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a „Kiváló Vagyonőr 

kitüntetés Szabályzatot” a küldöttgyűlésnek elfogadásra beterjeszti. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

19./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK. Fejér Megyei Szervezet elnöksége Kárpáti Zoltán titkár által beterjesztett 

2010. évi költségvetési tervet jóváhagyta és azt egyhangúlag javasolja a küldöttgyűlésnek 

elfogadásra.  

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

20./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta Omischl Sándor 

kamarai vizsgabizottsági képviselői pályázatát és 2010.03.01-ig megbízza az SZVMSZK 

Fejér Megyei Szervezete vizsgabizottsági képviselői tisztség ellátásával. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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21./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta Molnár Jenő 

kamarai vizsgabizottsági képviselői pályázatát és 2010.03.01-ig megbízza az SZVMSZK 

Fejér Megyei Szervezete vizsgabizottsági képviselői tisztség ellátásával. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

22./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a jövőben a Kamara 

Fejér Megyei Szervezete minden olyan szakmai rendezvényt támogat - felkérésre 

védnökséget vállal -, ami a tagság általános szakmai érdekeit és fejlődését szolgálja. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

23./2010.(03.02.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a Kamara irodájának 

festés- mázolására beérkezett pályázatok közül, Szeghy Tamás szobafestő kisiparos Bruttó 

318.500Ft,- pályázatát fogadja el.  

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

24./2010.(04.13.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy 2010. június 26-ai I. 

Fejér Megyei Vagyonőr Napra történő mozgósítás érdekében, személyes kapcsolatfelvételt 

kezdeményeznek a vagyonvédelmi vállalkozások vezetőivel. A „MAGÁNBIZTONSÁG” 

újság II. évfolyam 2. számát 2010. június 01-ig, minden kamarai tag részére meg kell 

küldeni. Ezzel együttesen előzetesen fel kell mérni a rendezvényen résztvevők számát. Az 

elnökség egyben felhatalmazza Csatári Tibor megyei elnököt arra, hogy a rendezvény 

szervezésére kössön szerződést a VMOR Kft-vel. 

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

 

25./2010.(04.13.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a Biztonsági őr 

alapképzésre ráépülő fegyveres biztonsági őr (OKJ 31-861-01-0001-31-02); bankőr (OKJ 

31-861-01-0001-31-01); pénzszállító (OKJ 31-861-01-0001-31-05) és rendezvénybiztosító 

(OKJ-31-861-01-0001-31-06) szakvizsgákra - tanfolyam keretén belül - történő felkészítésre 

pályázatot ír ki. A pályázati hirdetést a Fejér megyei Hírlapban, a Veszprémi Naplóban, a 

Kisalföld napilapban, valamint a kamara honlapján kell közzétenni. A beérkező pályázatok 

elbírálására Fejér megyén kívüli társszervezet Oktatási Bizottságát kérik fel.  

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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26./2010.(05.04.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor elnök előterjesztésével 

egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy 2010. június 4-5-re szakmai konferenciára 

meghívja Anton Cigut urat a Szlovén G7 VABACO őrző-védő cég igazgatóját és két 

szakemberét, valamint Mitlja Klavorát a Szlovén Detektívek Kamarájának elnökét és 2 fő 

képviselőjét Magyarországra. A tanácskozásra Velencén a Hotel Juventusban kerül sor. A 

konferencia költségeit a megyei szervezet magára vállalja. 

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

27./2010.(05.04.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy 2010. 

június 26-án megrendezi az I. Fejér megyei Vagyonőr napot. Ezzel együttesen az elnökség 

egyhangúan elfogadta a rendezvény megszervezésére felkért VMOR Kft. részletes 

programtervét, valamint annak 3,6MFt,- költségvetését. Az elnökség továbbá úgy 

határozott, hogy buszt bérel a kamarai tagok rendezvényre történő szállítására, amennyiben 

bármely Fejér megyei településről érkezők várható létszáma eléri a 40 főt.  

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

 

28./2010.(05.04.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy Gede 

Ferenc és Turzó István tagok kérelmét, melyben az általuk 2010. évre befizetett kamarai 

tagdíj valamint nyilvántartási díj visszafizetését kérik - az Alapszabály 205. pontjára való 

tekintettel elutasítja. 

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 
 

 

29./2010.(05.04.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor javaslatával egyetértve úgy 

határozott, hogy a PRIVÁT PLUS FÓKUSZ Biztonsági és Tulajdonvédelmi Betéti Társaság 

vállalkozási szerződési díját -- 2010. 04.01-től - 35.000Ft + ÁFA összeggel megemeli. 

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

30./2010.(05.04.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy 20fő kamarai tag 

OKJ rendezvénybiztosító szakképesítő vizsgára való felkészítésével megbízza a - 

legkedvezőbb szakmai és képzési árajánlatot tevő – Regia Best Kft. –ot. Az elnökség egyben 

felhatalmazza Csatári Tibor elnököt arra, hogy a Kamara által kitűzött 2010. évi oktatási 

programjának támogatása érdekében, vegye fel a kapcsolatot a „Biztonságodért 2001” 

Alapítvány Kuratóriumával és egyeztessen a kölcsönös együttműködés lehetséges 

formáinak tekintetében. 

7 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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31./2010.(06.01.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége a módosításokkal egyhangúan elfogadta a 

megyei elnökség 2010. II. féléves munkatervét.  

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

 

32./2010.(06.01.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége, Németh József biztonságtechnikai alelnök 

felvetésével egyetértve úgy határozott, hogy a hagyományos megyei horgászversenyt a 2010. 

évben nem rendezik meg.  

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 
 

33./2010.(06.01.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Kárpáti Zoltán titkár előterjesztése alapján 

egyhangúan elfogadta, a Közép-dunántúli Munkaügyi Központtal megkötésre javasolt 

Együttműködési Megállapodás tervezetet. Az elnökség egyben felhatalmazta a titkárt arra, 

hogy a megállapodás tervezetet véleményezésre küldje meg a Munkaügyi Központnak. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
 

 

34./2010.(06.01.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége megbízza Petrina Miklóst az Oktatási 

Szakcsoport vezetőjét azzal, hogy 2010. június 09-ig az Oktatási Szakcsoport írásban 

készítse el és terjessze elő az elnökség részére, a Biztonsági őr alapszakmára ráépülő 

szakmai képzések kamarai támogatásban való részesíthetőségének a szempontrendszerét. 

6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

35./2010.(08.31.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta Kárpáti Zoltán 

titkár előterjesztését a hivatali szervezet 2010. I. féléves tevékenységéről.  

Szavazati arány:  6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

36./2010.(08.31.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy a megyei szervezet 

dolgozóit - az iroda szennyvíz leázásának megszüntetése érdekében kifejtett tevékenysége, a 

leázás kárenyhítése, az azt követő helyreállítási, valamint az iroda teljes festés-mázolása 

utáni takarítási munkáinak elvégzéséért - anyagi elismerésben részesíti. Az elnökség egyben 

felhatalmazza az elnököt az anyagi elismerés formájának és mértékének megállapításával. 

Szavazati arány:  6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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37./2010.(09.22.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy döntött, hogy a megyei szervezet 

irodájába 2 db. ügyfélfogadásra alkalmas íróasztal - tartozékokkal és kiegészítőkkel együtt –

kerüljön legyártásra. Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy a legkedvezőbb 

árajánlatot adó Karrier Irodabútor Kft.-től rendelje meg a bútorok legyártását.  

Szavazati arány:  6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

38./2010.(10.12.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy döntött, hogy 2010. évben is kiadja a 

kiváló vagyonőri címet. Az azzal kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási munkák 

elvégzésével az elnökség felhatalmazza a titkárt. Az elnökség felkéri továbbá, a megyei 

küldöttek közül sorsolással kiválasztott Bíráló Bizottságot (elnök: Omischl Sándor; tagok: 

Kovács Imre, Makovi György, Nagy Lajos, Németh József, Szőke István, Varga Csaba) a 

2010. évi Fejér Megyei Szervezete kiváló vagyonőr címre beérkező javaslatok - kamarai 

szabályzatnak megfelelő – elbírálására. 

Szavazati arány:  5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

39./2010.(10.12.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor megyei elnök javaslatát 

elfogadva úgy határozott, hogy a 2010. november 18-án megrendezésre kerülő szakmai 

fórum sikeres lebonyolításának az elősegítése érdekében, minden elnökségi tag a 

szakterületén felmerülő problémákra három kérdést fogalmazzon meg. 

Szavazati arány:  5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

40./2010.(10.12.) Elnökségi határozat 

 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy Horváth 

Miklós ellen - aki az Őrmester Zrt. régió igazgatójaként, rendőrségi igazolvány és kamarai 

tagság nélkül dolgozik a vagyonvédelemben – tett bejelentést kivizsgálásra, meg kell küldeni 

az ügyben illetékes székesfehérvári Rendőrkapitányságnak. Erről tájékoztatni kell a 

bejelentőt is. 

Szavazati arány:  5 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

41./2010.(11.09.) Elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan elfogadta Kovács István 

magánnyomozói alelnök által, a tagozat 2010. évi tevékenységéről adott beszámolóját. 

Szavazati arány:  6 igen;  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

 



Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Fejér  Megyei  Szervezete 
 

 

Elnökségi Határozatok Tára 

-8- 

42./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége, Petrina Miklós Oktatási Szakcsoport 

elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 2010.november 23-re és 25-re tervezett 

szakmai továbbképzések – kellő számú résztvevő hiánya miatt – ne kerüljenek megtartásra. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

43./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy a 

Biztonsági Őr alapképesítésre ráépülő OKJ képzések közül a Bankőr; a Fegyveres 

biztonsági őr; a Pénzszállító és a Rendezvénybiztosító szakképesítések megszerzését segíti 

elő a tagsága részére, a „Biztonságodért 2001” Alapítványnak adott 1MFt,- összegű címzett 

támogatással. Az elnökség egyben azzal a kéréssel fordul a „Biztonságodért 2001” 

Alapítvány Kuratóriuma felé, hogy a megyei szervezet által támogatott képzésre való 

jelentkezés pályázati kiírását úgy készítse elő, hogy annak indítása 2011. januári hónapban 

biztosítható legyen. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

44./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csatári Tibor megyei elnök javaslatával 

egyetértve úgy határozott, hogy a „Magánbiztonság” kamarai újság szerkesztéséhez 

szükséges Publisher számítógépes programot vásárolják meg. A kiadvány szerkesztésével – 

megbízási szerződéssel - a titkárt bízzák meg.  

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

45./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége Csepregi Józsefné által 2010. november 

18-án írásban tett kérelmét, melyben fia Csepregi Viktor tagsági viszonyának méltányossági 

alapon történő helyreállítását kérelmezte, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre tekintettel elutasítja. Az elnökség a 

titkárt egyben felkéri arra, hogy a válaszlevélben az elutasítás okairól a kérelmezőt 

részletesen tájékoztassa. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

46./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége - a Bíráló Bizottság beterjesztése alapján - 

úgy határozott, hogy 2010. évben kiváló vagyonőri címben részesíti Boros László; Fekete 

János; ifj. Herczeg István; Hujber Gyula és Kosaras József kamarai tagokat. A kiemelkedő 

munkájuk elismeréseként emlékplakettben részesülnek Dányi Ede; Major Józsefné; 

Somogyi Béla és Takáts Ferenc kamarai tagok. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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47./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége úgy határozott, hogy javaslatot tesz a 2010. 

évi költségvetési tervébe betervezett 1MFt,- adomány kerüljön átutalásra a Biztonságodért 

2001” Alapítvány egyszámlájára. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

48./ 2010.(11.09.) számú elnökségi határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége a mai napon olyan elvi döntést hozott, 

mely értelmében – a törvényi feltételek fennállása esetén - a kamara Oktatási Centrumának 

a működtetésére és a kamarai tagok részére biztosított szolgáltatások ellátására, egy 

Korlátolt Felelősségű Társaságot hoznak létre. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

49./ 2010.(12.14.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2010. évi 

könyvvizsgálatára beérkezett ajánlatok közül a Tipp Adó ’93 Kft ajánlatát fogadja el 

150.000Ft+ÁFA áron. Az elnökség felhatalmazza Csatári Tibor megyei elnököt arra, hogy 

Györe Sándorné Ibolya ügyvezetővel a szervezet könyvvizsgálatára a szerződést megkösse. 

Szavazati megoszlás: 6fő igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

 

 

 

 

 

 
 


