
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér 

Megyei Szervezete  

Küldöttgyűlés Határozatai  
2022. június 16. 

 
1./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 10 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Lászlóné 

Horváth Ilonát a  küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

2./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 10 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Dániel Imre és 

Molnár Jenő urat a rendkívüli küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
3./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés egyhangú, 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 
4./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés egyhangú, 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta az elnöki 

beszámolót.  

 

5./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés egyhangú, 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta Prépost 

Tibor Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolóját az éves tevékenységről, 

az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének ellenőrzéséről, a PEB által hozott 

határozatokról. 

 

6./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés egyhangú, 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a 2021. év 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 1.373.344, -Ft maradvány összeggel. 

 

7./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés egyhangú, 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a 2021 évi 

„Egyszerűsített beszámolót” (Mérleg, Eredménylevezetés) Eszköz és Forrás oldalon 

megegyező 1.778 -eFt mérleg főösszeggel és -274 -eFt tárgyévi eredménnyel. 

 

8./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a 2022. év költségvetés tervezetéhez érkezett azon módosító javaslatot, 

mely az irodavezető bérének 50%-os csökkentését indítványozta, 2fő igen -6fő-nem és -

2fő- tartózkodással nem fogadta be. 

 

9./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a 2022. év költségvetés tervezetét, 47.684, -Ft év végi 

pénzmaradvánnyal 2fő igen -6fő-nem és -2fő- tartózkodással, nem fogadta el. 

 
10./2022. (06.16.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 9 igen -0-nem és -1- tartózkodással elfogadta az Etikai Bizottság elnökének 

beszámolóját. 

 

 

 



11./2022. (09.23.) számú megyei küldöttgyűlési határozat 

A területi küldöttgyűlés elektronikus távszavazással. 10 igen -0-nem és -0- tartózkodással 

megválasztotta Varga Csaba urat az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete Választási Bizottság 

elnökének. 

 

12./2022. (10.13.) A küldöttgyűlés határozata  

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Lászlóné Horváth Ilonát 

a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

13./2022. (10.13.) A küldöttgyűlés határozata 

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Dániel Imre és Makovi 

György urat a küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 

14./2022. (10.13.) A küldöttgyűlés határozata 

A küldöttgyűlés egyhangú, 11 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a napirendi pontot. 

 

15./2022. (10.13.) A küldöttgyűlés határozata 

A küldöttgyűlés 10 igen -0-nem és -1- tartózkodással elfogadta Kovács - Tarsoly Gábor jelölő 

listára kerülését. 

 

16./2022. (10.13.) A küldöttgyűlés határozata 

A küldöttgyűlés 10 igen -1- érvénytelen szavazattal megválasztotta Kovács - Tarsoly Gábor 

urat megyei elnöknek. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács -Tarsoly Gábor 

megyei elnök 


