
1 

 
             

        

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

 

2011. június 16-ai elnökségi ülés 

 
42/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly elnök megállapítja, hogy a 9 elnökségi tagból 7 fő jelen van (Távol: Bendik György és 

Papp Ferenc elnökségi tagok) tehát az elnökségi ülés határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. (42/2011. (06. 16.)  sz. határozat)  

 

43/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a VMOR Kft. végelszámolási feladataival legyen megbízva Tihanyi 

Alajos ügyvezető, abban működjön közre Dr. Bálint Ferenc ügyvéd. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

44/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 

 

A küldöttgyűlési beszámoló 2011. év fő feladatai végrehajtásáért felelős személyek kijelölése: 

Az 1./ pontban meghatározott feladat felelőse Sánta Károly elnök és Rácz László titkár. 

A 2./ pontban meghatározott feladat felelőse Sánta Károly elnök.   

A 3./ pontban meghatározott feladat felelőse Rácz László titkár, továbbá Simon Jójárt Sándor 

alelnök lett megbízva a Veszprém Megyei Közbiztonsági Bizottságban a kamara képviseletével. 

A 4./ pontban meghatározott feladat felelőse Szalai László alelnök és Rácz László titkár. 

Az 5../ pontban meghatározott feladat felelőse Sánta Károly elnök és Rácz László titkár. 

A 6./ pontban meghatározott feladat felelőse Sánta Károly elnök, Tihanyi Alajos a VMOR Kft. 

ügyvezetője és Rácz László titkár. 

A 7./ pontban meghatározott feladat felelőse Sánta Károly elnök és Rácz László titkár. 

Az elnökség a feladatok végrehajtására vonatkozó megbízásokat jóváhagyta. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

45/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta Simon Jójárt Sándor alelnök, mint a rendezvény főszervezőjének szóbeli 

tájékoztatását az V. Veszprém Megye Vagyonvédelmi Nap szervezésének jelenlegi állásáról. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

46/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az írásos előterjesztést a tagdíjfizetés helyzetéről, a kamarai tagságból, illetve 

nyilvántartásból való törlések számának alakulásáról, az aktuális taglétszámról. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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47/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az elnökség 2011. II. félévi munkatervét. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

48/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése szerint a júliusban kiadásra kerülő Hírlevél és a tagok részére készített, a 

törvény módosítással összefüggő helyzetről kiadott tájékoztató levéllel együtt kerüljön postai úton 

kiküldésre a RYN utalvány.  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

49/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy 2011. július 20-ig kerüljön kiadásra a Hírlevél következő száma. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

50/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

 Az elnökség elfogadta, hogy a 2011. október 6-7-én Szegeden megrendezésre kerülő 

magánnyomozói konferencián a megyét Csik József magánnyomozói alelnök képviselje, költségeit a 

kamara fizeti. 

A konferencián történő részvételi lehetőségről elektronikus levélben kell tájékoztatni a regisztrált 

magánnyomozó kamarai tagokat, akik közül az első három jelentkező költségének 50 %-át fizeti ki a 

kamara, a többi jelentkező saját költségén vehet részt a konferencián. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

51/2011. (06. 16.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a kamarai elismerésre felterjesztett és elfogadott elismerések átadására 

az V. Veszprém Megyei Vagyonvédelmi Napon kerüljön sor. 

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   
 

 

 


