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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2016. április 25-i elnökségi ülés 

 

11/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés napirendjét. 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

12/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara elnöke levélben tájékoztassa a Kamara helyzetéről dr. 

Lázár János miniszter urat. 

10 fő igen, 2 fő ellenszavazat, és 1 fő tartózkodás mellett 

 

13/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta és a küldöttgyűlés elé terjeszti az elnökség 2015. évről szóló beszámolóját. 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

14/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az országos szervezet 2015. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

15/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az országos szervezet 2015. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

éves (mérleg) beszámolóját. 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

16/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az országos szervezet 2016. évi pénzügyi terv és eredményterv 

formában beterjesztett költségvetését az országos küldöttek részére kiküldi. 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

17/2016. (04.25.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség az alábbi Alapszabály módosítást terjeszti az országos küldöttgyűlés elé: 

„239. A tagdíj és a nyilvántartási díj bevételek megosztása a területi szervezetek és az országos 

szervezet között. 

a)  A kamara területi szervezetei a hozzájuk befizetett tagdíjak (csökkentve az emelt tagdíjak 

különbözetéből befolyt összeggel) és nyilvántartási díjak 20%-át havonta, a tárgyhót követő hónap 

15. napjáig elszámolja a kamara Országos Szervezetével. Az elszámolt összeget a területi 

szervezet tárgyév december 31-ig köteles kiegyenlíteni. Teljes összegben –ugyanezen 

határidőig- átutalják az emelt tagdíjakból befolyt összeg alaptagdíj feletti részét. 

b) A kamara Országos Szervezete hozzá a társas vállalkozások által befizetett nyilvántartási díjak 

80%-át, havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámolja a területi szervezetek felé. Az 

elszámolt összeget az Országos szervezet tárgyév december 31-ig köteles kiegyenlíteni. Az 
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átutalandó összeget az előző év december 31.-én befizetett tagdíjjal, érvényes aktív tagsági 

viszonnyal rendelkező tag területi arányának megfelelően osztja szét.” 

13 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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