
 

 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2011. február 11-ei rendkívüli elnökségi ülés 

 

 
8/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 

 

A 9 elnökségi tagból mindenki jelen van, így a rendkívüli elnökségi ülés határozatképes. 

A rendkívüli elnökségi ülés összehívásának indoka, napirendje: 2011. február 11-én 10.00 órakor 

rendkívüli küldött gyűlést tart az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete és a határozati javaslatok 

elfogadása szükséges. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a rendkívüli elnökségi ülés napirendjét. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

9/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 

 

Az Elnök úr tájékoztatta az elnökséget, hogy 2/2011. (01.20.) számú elnökségi határozatnak 

megfelelően a kamara csatlakozik a Vagyonőr Alapítványhoz, annak céljai megvalósítását anyagilag 

is támogatja. 

Elkészültek azok a határozati javaslatok, amelyeket az elnökség a rendkívüli küldöttgyűlés elé 

terjeszt, javasolja ezeket ismertetetésre, elfogadásra. 

Az elnökség elfogadta, hogy az elnökség nevében kerülnek előterjesztésre a határozati javaslatok a 

rendkívüli küldöttgyűlésen. Az elnökség javasolja előterjesztésre, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés 

bízza meg Sánta Károly elnököt a csatlakozással, anyagi hozzájárulás átadásával kapcsolatos iratok 

aláírására. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

10/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Az elnökség javasolja, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés fogadja el, hogy a küldöttgyűlési határozat 

meghozatalát követő 15 napon belül a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Veszprém Megyei Szervezete csatlakozzon a Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 6086/2004.  

számon nyilvántartásba vett Vagyonőr Alapítványhoz és a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete tulajdonában lévő 726/2/A/2. 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A. szám alatt 

lévő társasházi üzlet megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, a leltár szerinti ingóságokkal együtt  

vagyoni hozzájárulás jogcímén a Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 6086/2004. számon 

nyilvántartásba vett Vagyonőr Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A.) részére 

átadja. 

Javasolja az elnökség, hogy a küldöttgyűlés bízza meg Sánta Károly elnököt a vagyoni hozzájárulás 

átadásával kapcsolatos okiratok aláírására. 

A fenti határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem volt, azt az elnökség egyhangúlag fogadta el. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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11/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Az elnökség javasolja, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés fogadja el, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete a tulajdonában lévő 726/2/A/3. 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A. szám alatt 

lévő társasházi iroda megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, a leltár szerinti ingóságokkal együtt  

vagyoni hozzájárulás jogcímén a Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 6086/2004. számon 

nyilvántartásba vett Vagyonőr Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A.) részére 

átadja. 

Javasolja az elnökség, hogy a küldöttgyűlés bízza meg Sánta Károly elnököt a vagyoni hozzájárulás 

átadásával kapcsolatos okiratok aláírására. 

A fenti határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem volt, azt az elnökség egyhangúlag fogadta el. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

 

12/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Az elnökség javasolja, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés fogadja el, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete a tulajdonában lévő 726/2/A/5. 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A. szám alatt 

lévő társasházi iroda megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, a leltár szerinti ingóságokkal együtt  

vagyoni hozzájárulás jogcímén a Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 6086/2004. számon 

nyilvántartásba vett Vagyonőr Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A.) részére 

átadja. 

Javasolja az elnökség, hogy a küldöttgyűlés bízza meg Sánta Károly elnököt a vagyoni hozzájárulás 

átadásával kapcsolatos okiratok aláírására. 

A fenti határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem volt, azt az elnökség egyhangúlag fogadta el. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

 

13/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Az elnökség javasolja, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés fogadja el, hogy a küldöttgyűlési határozat 

meghozatalát követő 30 napon belül a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Veszprém Megyei Szervezete a 8200 Veszprém, Budapest u. 16. székhelyű FORRÁS 

Takarékszövetkezetnél vezetett 72900068-10002326 számlaszámú számlájáról vagyoni hozzájárulás 

jogcímén 20.000.000.- forintot, azaz húszmillió forintot a Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 

6086/2004. számon nyilvántartásba vett Vagyonőr Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa 

Gy. u. 34/A.) K&H Banknál vezetett 10404041-40400064-00000000 számú számlájára átutaljon. 

Javasolja az elnökség, hogy a küldöttgyűlés bízza meg Sánta Károly elnököt a vagyoni hozzájárulás 

átadásával kapcsolatos okiratok aláírására. 

A fenti határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem volt, azt az elnökség egyhangúlag fogadta el. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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14/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Az elnökség javasolja, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés fogadja el, hogy a VMOR Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezetének Oktatás és 

Rendezvényszervező Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társasága (székhelye: 8200 Veszprém, 

Dózsa Gy. u. 34/A.; Cg. 19-09-510661) a tevékenységi körének bővítését kezdeményezhesse a 

Veszprém Megyei Cégbíróságon az alábbiakkal: 

- 6120 Vezeték nélküli távközlés 

- 6399 Mns egyéb információs szolgáltatás 

- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

- 6622 Biztosítási ügynöki, bróker tevékenység 

- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- 7729 Irodagép kölcsönzés 

- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

Az elnökség javasolja, hogy a küldöttgyűlés a módosítási eljárás kezdeményezésével bízza meg a 

Kft. ügyvezetőjét. 

A fenti határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem volt, azt az elnökség egyhangúlag fogadta el. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

 

15/2011. (02. 11.)  számú rendkívüli elnökségi határozat 
 

Simon Jójárt Sándor alelnök úr javasolja, hogy az elnökség foglaljon állást abban, hogy minden 

nemű, a csatlakozással, vagyoni hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozat tételére az elnök úr legyen 

jogosult. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

 

 

 


