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SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
2006. április 11-ei elnökségi ülés. 
 
 
 
 

149/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy Dr. Csányi 
Gyula országos titkár próbaidıs szerzıdését 2006. április 11-el felmondja. 
 
15fı igen,  ellenszavazat nélkül  és  2  fı tartózkodással.  
 
 

150/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy Dr. Hártó 
Zsolt országos titkárt - a próbaidejének letelte után – az országos titkári 
munkakörben véglegesíti. 
 
17fı igen,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

151/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök azon kérdésére, hogy az alapszabály tervezet 2006. 
március 21-én már tárgyalt 224. pontját felvetheti – e újbóli szavazásra, 
egyhangú igennel határozott. 
 
17fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül.  
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152/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Czilják József Baranya Megyei elnök felvetése alapján, az elnök 
javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az alapszabály tervezet 224. 
pontjában hozott 121/2006. (03. 21.) számú elnökségi határozatot úgy 
módosítja, hogy a kamarai közös célra képzett tartalékra elıírt 10% helyett 5% 
szerepeljen. 
 
17fı igen,  ellenszavazat  és 1 fı  tartózkodással. 
 
 
 

153/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az 
alapszabály tervezetben elfogadott 2006. június 1-tıl érvényes kamarai díjak az 
eredeti javaslat szerint maradjanak meg, azok ne módosuljanak. 
 
16fı igen,  1 fı ellenszavazattal  és  1 fı tartózkodással.  
 
 
 

154/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 141/2006. (04. 04.) számú - „választott tisztség” értelmezésére 
hozott - határozatának megfelelıen, az alapszabály tervezetbe beemelt új 
193.számú pontot egyhangúan elfogadta. 
 
 
18 fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

155/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta az alapszabály tervezet tekintetében, a 2006. március 21-
ei és április 04-ei és április 11-ei elnökségi ülésein, hozott határozatai szerint 
átszerkesztett alapszabályt és azt - jóváhagyási javaslattal- az országos 
küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
17fı igen,  1 fı ellenszavazattal  és  tartózkodás nélkül. 
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156/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta Prépost Tibor gazdasági alelnök által elıterjesztett, az 
országos szervezet 2005. évi költségvetési tervteljesülésrıl adott beszámolóját és 
mérlegét. Az elnökség továbbá elfogadta az országos szervezet 2006. évi 
költségvetési tervét és azokat jóváhagyásra - az elnökség javaslatával - az 
országos küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

157/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 

 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 
„Vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai tervezıi jogosultsági 
vizsgaszabályzat” az elnökség hatáskörébe tartozzon tekintettel arra, hogy a 
vizsgaszabályzat nem tartozik a kamara önkormányzati szabályzatai közé. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

158/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 2006. május 
25-re tervezett országos küldöttgyőlésnek az elnökség következı 1. számú 
határozatát terjeszti elı elfogadásra. 
 
„A kamara önkormányzati szabályzatainak (Alapszabály, Etikai Szabályzat, 
Választási Szabályzat és más önkormányzati szabályzók) és költségvetésének 
küldöttgyőlési tárgyalása elıtt, a javasolt szöveget az Országos Elnökség 
legalább 30 nappal a küldöttgyőlés megtartásának idıpontja elıtt, postai úton 
köteles kiküldeni az országos küldötteknek. Az országos küldöttek módosító 
javaslataikat írásban terjeszthetik elı az Országos Szervezet Titkárságára úgy, 
hogy az legalább 12 nappal a küldöttgyőlést megelızıen a titkárságra 
megérkezzen. A javaslatokat postai küldeményként, faxon, vagy e-mailen lehet 
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megküldeni. Csak azok a pontos, szövegszerő javaslatok vehetık figyelembe, 
melyek nem ütköznek az elıterjesztés valamelyik másik pontjával, kivéve, ha a 
javaslat figyelembe veszi az egyéb helyeken szükséges módosításokat is. A 
határidıig beérkezett javaslatokat a titkárság összesíti és 2 napon belül 
megküldi a küldötteknek, akiknek így módjuk van megfontolt véleményük 
kialakítására. 
Az országos küldöttgyőlés csak azokat a javaslatokat tárgyalja, és hoz benne 
döntést, melyek pontos, szószerinti szövegjavaslatokat tartalmaznak, 
határidıre beérkeztek és kiküldésre kerültek. 
Tekintettel arra, hogy jelen javaslatot a küldöttek idıben megismerték, 
elfogadása esetén azonnal hatályba lép, így a határozatot, az azt meghozó 
küldöttgyőlésen is alkalmazni kell.” 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

159/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 2006. május 
25-re tervezett országos küldöttgyőlésnek az elnökség következı 2. számú 
határozatát terjeszti elı elfogadásra. 
 
„A kamara országos elnökségének 138/2006.(03.21.) számú elnökségi 
határozata: 
Az elnökség úgy határozott, - tekintettel a 137/2006. (03. 21.) számú elnökségi 
határozatra - hogy a határozatban megjelölt feladat végrehajtására létrehozott 
bizottságot visszahívja.” 
 
A kamara országos elnökségének 137/2006.(03.21.) számú elnökségi 
határozata: 
Az elnökségnek az volt a véleménye, hogy a 20/2005.(05.27.) számú 
küldöttgyőlési határozattal létrehozni elrendelt ad-hoc bizottság feladata a 
vagyonvédelmi törvény és a kamara életében bekövetkezett ebbıl fakadó 
változások okán, oka fogyottá vált, ezért azzal a javaslattal él az országos 
küldöttgyőlés felé, hogy a bizottság visszahívására vonatkozó 138/2006. (03.21.) 
számú határozatát hagyja jóvá.” 
 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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160/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 2005. évi 
CXXXIII. törvényben meghatározott elıírásoknak megfelelı, a rendırséggel 
egyeztetett vállalkozási szerzıdés-nyilvántartó napló a Magyar Köztársaság 
címerével, a kamara országos szervezet fejlécével és ajánlásával, a tagok 
számára kötelezı a cégek számára ajánlott formában, kerüljön elkészítésre  
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

161/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a kamara a 
tagjainak és nyilvántartottjainak a vállalkozási szerzıdés-nyilvántartó napló 
elsı példányát díjmentesen biztosítja. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

162/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az országos 
szervezet a vállalkozási szerzıdés-nyilvántartó naplót 20.000 példányt 
legyártatja. Az elnökség egyetértett továbbá azzal, hogy a naplók elkészítésének 
költségviselésérıl és szétosztásáról a következı elnökségi ülésen döntenek majd. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

163/2006. (04. 11.) számú elnökségi határozat 
 
 
Az elnökség Kárpáti Zoltán mb. fıtitkár felvetését megvitatva, az elnök 
javaslatával egyetértve úgy határozott, tekintettel a Vv. törvény váltásra, hogy a 
2006. május 01-tıl elıregisztrálásra jelentkezı egyéni és társas vállalkozásokat 
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a kamara regisztrációs díj megfizetése nélkül vegye nyilvántartásba. Az elnökség 
ezen határozatát utólagos jóváhagyásra a küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
 Kárpáti Zoltán 
 mb. fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 


