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Szám:  

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2009. október 06-i elnökségi ülés 

 

59/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

60/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta Német Ferenc elnök beszámolóját a két elnökségi ülés 

között történtekről. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

61/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség megalakítja a Közbeszerzési és GVH munkacsoportot, melynek tagjai 

Hankó Pál, Sánta Károly, Dr. Szövényi György. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

62/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadja Sánta Károlynak, a Veszprém megyei szervezet elnökének a 

jogszabályok változásával összefüggésben módosított számítási segédletre 

vonatkozó előterjesztését. 

18 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

63/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét, hogy aláírja a kamara és a Pannon 

GSM közötti, kedvezményre vonatkozó megállapodást. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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64/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy tanulmányt készíttet Dr. Kacziba Antal úrral 

„Magánbiztonság az Európai Unióban és Magyarországon” címmel. A kamara 

részéről a munkában Vörösmarti Mihály a kamara tiszteletbeli elnöke vesz részt 

konzulensként. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

65/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az országos elnökségi ülésekre meghívást kapjon 

a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetségének mindenkori elnöke, 

jelenleg Dr. Kaló József. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

66/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség felhatalmazza Német Ferencet a kamara elnökét, hogy 

Együttműködési megállapodást kössön az Értékszállítási és Őrzésvédelmi 

Dolgozók Szakszervezetével. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

67/2009. (10. 06.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap szabályzatban meghatározott 

rendkívüli temetési segéllyel támogatja Franki László közeli hozzátartozóját. 

Franki László munkavégzés közben halt meg. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


