
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 
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2010. október 21-ei elnökségi ülés 

 

 

 
 

60/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

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

elnökségi ülés határozatképes.  ( Mészáros Lajos elnökségi tag távol.) 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

61/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség abban foglalt állást, hogy az egyértelmű kormányzati szándék, a törvénytervezet 

megismerése után rendkívüli elnökségi ülés keretében kell meghatározni a következő időszak 

feladatait. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

62/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség jóváhagyta a kisorsolt személyek Rózsa Sándor, Simon Jójárt Sándor, Straub Ferenc, 

Simon Sándor, Basticz Nándor, Kozma Tibor, Bendik György delegálását a 2010. évi „Kiváló 

Vagyonőr” kitüntetést odaítélő bizottságba. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

63/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség határozott abban, hogy a Hírlevél decemberi száma kiadásra kerüljön. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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64/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Ismertetésre került Német Ferenc elnök úr felhívása, melyben a Magyar Kármentő Alapon keresztül 

az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére hívja fel a kamarai tagokat. 

Az elnökség döntése alapján a felhívást közzé kell tenni a Hírlevélbe és a Kamara honlapján. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

65/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Ismertetésre került a Biztonság c. magazin kiadójának megkeresése, amely szerint lehetőség van 

extra kedvezménnyel a lapjukra történő előfizetésre.  

Az elnökség döntése alapján a megyei szervezetünk nem fizet elő a Biztonság c. magazinra, a 

Hírlevél decemberi számában tájékoztatni kell a tagságot az előfizetési lehetőségről. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

66/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Ismertetésre került a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége megkeresése, amely 

a Kamara részére belépési lehetőséget ajánl fel. 

A kamara munkáltatóként jelentős szerepet nem képvisel, ezért nem lép be a MBVMSZ-be. Az 

elnökségi döntés értelmében a megkeresést meg kell küldeni a megyében regisztrált társas 

vállalkozásoknak tájékoztatásra, esetleges felhasználásra. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

67/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Előkészítésre került az együttműködési megállapodás aláírása a Veszprém Megyei Tűzoltó 

Szövetséggel, azzal a céllal, hogy a Felek a mindenkori, meglévő lehetőségeik szerint 

közreműködnek egymás működésének hatékonyabbá és magasabb minőségűvé tételéhez. 

Az elnökség felhatalmazta Sánta Károly elnök urat az aláírásra. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

68/2010. (10. 21.)  számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei szervezet kezdeményezze konferencia megszervezését a 

régiós három megye Oktatási Bizottságainak, a területen vagyonőr képzést folytató, valamint 

vizsgákat lebonyolító szervezetek képviselőinek részére. 

A döntés értelmében fel kell mérni a fogadókészséget a rendezvény iránt. 

A rendezvény előkészítésével, majd megszervezésével az elnökség megbízza a VMOR Kft.-t. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
               

 

 

 

 


