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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE  

ÜGYVIVŐ TESTÜLETÉNEK  

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2012. március 7-i ügyvivő testületi ülés 

 

 
6/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 

 

Sánta Károly megállapítja, hogy a meghívott 7 ügyvivő testületi tagból 5 fő jelen van, tehát az 

ügyvivő testületi ülés határozatképes. 

Elnök úr javaslatára az ügyvivő testület a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

7/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

Az ügyvivő testület elfogadta, hogy a területi tisztségviselő választó küldöttgyűlés 2012. március 23-

án 14.00 órakor legyen megtartva, a helyszíne pedig a kamara oktató kabinetje. A küldötteknek 

küldendő meghívó elkészítésének, kiküldésének felelőse Rácz László. A küldöttgyűlés 

előkészítéséért, a választással kapcsolatos iratok elkészítéséért és egyéb technikai kellékek, eszközök 

biztosításáért ugyancsak Rácz László a felelős. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

8/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

Az ügyvivő testület döntött az elnökség összetételéről, valamint arról, hogy a kamara 

Alapszabályában meghatározottak szerint alábbi bizottságokat hozza létre:  

 

Elnökség    5 fős 

- elnök  1 fő 

- alelnökök  4 fő 

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 fős 

Etikai bizottság   3 fős 

Választási Bizottság   3 fős 

Jelölő Bizottság   3 fős 

Mandátumvizsgáló Bizottság  3 fős 

Szavazatszámláló Bizottság  3 fős 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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9/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

Az ügyvivő testület döntése és a vonatkozó szabályok alapján a választással kapcsolatos jelölési 

feladatokat az ügyvivő testület végzi, felelőse Szalai László. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

10/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

Az ügyvivő testület határozott arról, hogy az alábbi személyi javaslatokat teszi az elnökségre és a 

bizottságokra: 

 

 Elnök   Sánta Károly 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

11/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Alelnökök  Angyal István  gazdasági 

Pozsonyi László élőerős 

    Szalai László  technikai 

    Csík József  magánnyomozói 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

12/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 PEB   Szilágyi Attila  elnök 

Bendik György tag 

Fáth István  tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

13/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Etikai Bizottság Mórocza Árpád elnök 

Babják László  tag 

Basticz Nándor tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

14/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Választási Bizottság Simon J. Sándor elnök 

Csík József  tag 

Mészáros Lajos tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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15/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Jelölő Bizottság Szalai László  elnök 

Angyal István  tag 

Rácz László  tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

16/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Mandátumvizsgáló Bizottság  Pozsonyi László elnök 

Balogh Árpád  tag 

Rácz László   tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 

17/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

 Szavazatszámláló Bizottság  Pozsonyi László elnök 

Balogh Árpád  tag 

Rácz László   tag 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

18/2012. (03. 07.) számú ügyvivő testületi határozat 
 

Az ügyvivő testület határozatban döntött arról, hogy a kamara által fizetett, a választott 

tisztségviselők részére által kiadott Vodafone flottás mobiltelefont le kell adnia azoknak a 

személyeknek, akik a tisztségviselő választások után nem vállalnak választott tisztséget. 

Ezeknek a telefonoknak az előfizetését 2012. március 30-val le kell mondani. 

A fentiek végrehajtásának felelőse a kamara titkára. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

 


