
 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2010. június 17-ei elnökségi ülés 

 

 

 
16/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly elnök megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 8 elnökségi tag van jelen, tehát az 

elnökségi ülés határozatképes.  (Angyal István alelnök úr távol.) 

Elnök úr javaslatára a napirendi pontok módosításra kerültek annyiban, hogy a vegyes 

ügyekből a kidolgozott régiós cselekvési program megbeszélése előre került. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

17/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Papp Ferenc az Oktatási Bizottság elnöke ismertette az írásban is kiadott cselekvési program 

fő elemeit. Javasolta, hogy az elnökség támogassa a cselekvési program aláírását az elnök 

részéről, amelyet javasolt felterjeszteni az Országos Szervezetnek. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

18/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Papp Ferenc javasolta, a kamara vizsgálja meg, hogy a Veszprém városban működő 

kondicionáló termek közül melyik ajánl kedvező áron olyan bérletet, amelyek a tagság részére 

kiadhatók lennének, ezzel is bővítve a szolgáltatásokat. A titkár járjon el ebben az ügyben és 

tegyen javaslatot.  

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

19/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az Elnök úr tájékoztatta az elnökséget az előző ülés óta végzett munkáról. 

- VMOR Kft. szervezi az I. Fejér Megyei Vagyonőr Napot. 

- Régiós együttműködési értekezlet volt Pécselyen, oktatás volt a fő téma, 

eredménye az ismertetett cselekvési program. 

- Vagyonőr képzéssel foglalkozó oktató cégeknek pályázat kiírása „Kamara által 

támogatott képző intézet” cím elnyerésére. Dolgozza ki az oktatási Bizottság. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

20/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

A küldöttértekezlet által jóváhagyott módon és összegért megvásárlásra került az új 

irodahelyiség. Javaslatot kell kidolgozni az átalakítás költségeire, a helyiség új funkciójára. 

Simon Jójárt Sándor alelnök úr irányításával a kamara alkalmazottai tegyenek javaslatot. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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21/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

A jelenlegi titkári iroda oktatókabinetté történő átalakítására Tihanyi Alajos VMOR Kft. 

ügyvezetője kérjen be ajánlatokat. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

22/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Meg kell vizsgálni, hogy a RYN szerződés előremozdítása érdekében lehetőség van-e arra, 

hogy a hírlevélbe beszerkesztésre kerüljön egy un. Kupon, amellyel a tagok a kedvezményt 

igénybe tudják venni. Ezt a titkár végezze el a következő elnökségi ülésig. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

23/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

A kamara pénzügyi eszközeinek lekötésére, jobb kondíciós körülmények közötti 

elhelyezésére, banki szolgáltatások elnyerésére javaslatot kell kidolgozni, ehhez több banki 

ajánlatot kell beszerezni. Simon Jójárt Sándor alelnök úr végezze el és tegyen javaslatot az 

elnökségnek. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

24/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Tihanyi Alajos VMOR Kft. ügyvezetője szóban számolt be a IV. Veszprém Megyei 

Vagyonvédelmi Nap és Vagyonőr Verseny szervezésének állásáról. Simon Jójárt Sándor 

alelnök úr, mint főszervező és a VMOR Kft., mint lebonyolító végezze el a szervezési 

munkát, tegyen javaslatot a költségvetésre, programokra. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

25/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Módosítási javaslat érkezett Szalai László alelnök úr részéről, miszerint a novemberi 

elnökségi ülésen szerepeljen önálló napirendként a biztonságtechnikai tagozat éves 

beszámolója, feladatok meghatározása. 

A módosítási javaslattal együtt az elnökség 2010. II. félévi munkatervet elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

  

26/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Kamarai lőverseny megszervezését fogadta el az elnökség, amely 2010. aug. 28-án 

Székesfehérváron lesz. A jelentkezők számának függvényében megfelelő közlekedési eszköz 

bérlésével meg kell szervezni az utaztatást, tárgyjutalom kitűzésére lesz lehetőség. 

Meg kell hirdetni a versenyt, erre a titkár tegyen intézkedést. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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27/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

A kamara által használt, igénybe vett telefon és internet szolgáltatást az Invitel Távközlési 

Zrt-nél felül kell vizsgáltatni, kedvezőbb feltételekkel kötni kell új szolgáltatási szerződést. 

Az UPC ajánlatát az elnökség elvetette. Az új szerződés megkötésére a titkár tegyen 

intézkedést. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

28/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség jóváhagyta, hogy a megyei szervezet elnöke írja alá az együttműködési 

megállapodást a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

29/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

A Heves Megyei Szervezet által kezdeményezett árvízi segélyalapot a megyei szervezetünk 

nem támogatja.  Csik József alelnök úr javasolta, hogy a Veszprém megyében lévő azon 

károsult aktív tagjainkat támogassuk, akik a kamarához fordulnak. Erre keretet biztosíthat a 

Vagyonőr Alapítvány. A titkár készítsen válaszlevelet a Heves Megyei Szervezet részére, azt 

az Elnök írja alá. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

30/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség jóváhagyta, hogy a VII: Magánnyomozói Konferencián 2 fő részvételét 

támogatja anyagilag a megyei szervezet. Ezen jelentkező tagok:  Csik József és Vajai Ferenc 

magánnyomozók. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

31/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az Országos Szervezet által javasolt iktató programot a megyei szervezetünk nem rendeli 

meg a magasnak tűnő ára miatt. 

Az elnökség elfogadta, hogy a titkár keressen kedvezőbb árú, meglelő iktató programot, 

tegyen javaslatot az elnökségnek. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

32/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az Elnök úr előterjesztése szerint Rácz László ügyintéző próbaideje eredményesen telt el, 

javasolja 2010. július 1-től, hogy vegye át a titkári feladatkört, kössön vele a kamara ilyen 

munkaszerződést.  Illetményére a javaslata: 179.000.- forint alapbér + 40.000.- forint 

költségtérítés + 8.000.- forint értékű étkezési utalvány. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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33/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az Elnök úr javasolta, hogy Tihanyi Alajos úrnak, mint a VMOR. Kft. ügyvezetőjének a 

díjazása az alábbi legyen:   179.000.- forint alapbér + 40.000.- forint költségtérítés + 8.000.- 

forint értékű étkezési utalvány. 

Várja a kamara, mint tulajdonos a Kft. eredményes és hatékony működését, gazdálkodását. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

34/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Kozma Tibor úr a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke kérdést tett fel, hogy a VMOR Kft. a 

gazdálkodásáról beszámoltatható-e ?  Felvetődött, hogy Felügyelő Bizottságot létre kell-e 

hozni a Kft-nél. 

Sánta Károly elnök úr javaslata szerint a következő elnökségi ülés vegyes ügyeinél 

foglalkozzunk a kérdéssel, vegyük napirendre a kérdést. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

35/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Az Elnök úr javasolta, hogy a VMOR Kft. ügyvezetője, Tihanyi Alajos úr állandó 

meghívottként vegyen részt a jövőben  az elnökségi üléseken. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

36/2010. (06.17.) számú elnökségi határozat 

 

Tájékoztató hangzott el az új Hírlevél előállításának pénzügyi paramétereiről, amely szerint 

egy szám, 3500 példány elállítása 410.000 forint lenne, ehhez jön még a terjesztési költség. 

Sánta Károly elnök úr javaslata szerint a terjesztésre legalább két árajánlatot kell bekérni.  

Javaslat szerint kössünk szerződést a lap előállítására Gombás Gabriella újságíróval. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

 

 

  


