
 
             

          

 

 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

 

2011. március 17-ei elnökségi ülés 

 
23/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly elnök úr megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 8 fő jelen van (Távol: Bendik György 

elnökségi tag) tehát az elnökségi ülés határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. (23/2011.  

 

 

24/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alelnökök beszámolóját a 2010. évi munkáról. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

25/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a kamara támogassa a rendezvénybiztosító őri képzést 50 % 

kedvezménnyel, akinek megvan a sportrendezvény biztosítói  vizsgája, 25 % kedvezménnyel, akinek 

ilyen képzettsége nincs, de aktív tagsággal rendelkező kamarai tagok. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beszámolót az Oktatási Bizottság 2010. évi munkájáról. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

26/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökségi döntés alapján 2011. augusztus 27-én kerüljön megrendezésre V. Veszprém Megyei 

Vagyonvédelmi Nap (tartalék időpont 09. 03.), költségvetése 3 – 3.5 millió forint lehet. 

Az elnökség felkérte a szervező bizottság elnökének Simon Jójárt Sándor alelnök urat, szervezője 

vagy a VMOR Kft., vagy a Vagyonőr Alapítvány legyen.  

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

27/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a magánnyomozói alelnök javaslatát arra, hogy a megyei magánnyomozói 

értekezlet 2011. április 14-én legyen megtartva.  

Napirendi pontok: röviden a szerződéskötésről, tájékoztató aktuális kérdésekről, kötetlen 

beszélgetés. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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28/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a 2011. június 11-én Békéscsabán megrendezésre kerülő csülökfőző 

versenyen az indulás lehetőségét kapja meg a tavalyi főzőverseny I. helyezett csapata, ha nem 

fogadják el, akkor fel kell ajánlani a helyezések sorrendjében a többi csapatnak. A kamara az utazási 

költség kivételével az egyéb költségeket magára vállalja. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

29/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a III. Országos Horgászversenyen való indulási lehetőséget meg kell 

hirdetni a megyei kamarai tagok részére. A kamara átvállalja az induló 3 fős csapat költségeit, az 

utazási költség kivételével. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

30/2011. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

 Papp Ferenc elnökségi tag javaslatára az elnökség elfogadta, hogy a Hírlevélben biztosítsunk 

reklámfelületet az Emotion Fitness Clubbnak, ők ennek fejében a kamara tagok részére a kondibérlet 

árából 20 % kedvezményt adnak. 

8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

 

 

 


