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H A T Á R O Z A T A I  
 

68/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

39 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Földesi Zoltánt, és dr. Hártó Zsoltot. 

 

69/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

39 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Mózer Ferencet. 

 

70/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

39 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Rohánszky Mihályt. 

 

71/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

39 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés elfogadta a napirendet. 

 

72/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

39 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólások ideje 3 perc. 

 

73/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

38 fő igen ellenszavazat 1 fő tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Kovács Imre Gábor, Molnár László, Német Ferenc, 

Rohánszky Mihály a szavazólapra felkerüljön. 

 

74/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

39 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2016. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

75/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

39 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2017. évi pénzügyi terv formában beterjesztett 

költségvetését. 
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76/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

38 fő igen ellenszavazat 1 fő tartózkodás 

Az Országos küldöttgyűlés a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„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 átutalják a kamara Országos Szervezetének. 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 átutalja a területi szervezeteknek. 

Az átutalandó összeget az előző év december 31.-én érvényes aktív tagsági viszonnyal 

rendelkező tag területi arányának megfelelően osztja szét.” 

 

77/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen 3 fő ellenszavazat 2 fő főtartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a soron következő országos küldöttgyűlésre a személy- 

és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény szabályaival összhangba kell hozni az Alapszabályt, és a Választási 

szabályzatot. 

 

78/2017. (12.15.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

8 fő igen 18 fő ellenszavazat 4 fő tartózkodás  

A küldöttgyűlés a Fejér megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát elutasította. 
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