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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

2012. április 25-i elnökségi ülés 

 
5/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a kiküldött napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv vezető Rácz László titkár. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

6/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei elnökségi üléseket szerdai napokon 09.00 órakor tartsuk meg. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
   

7/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei szervezetünk delegálja a Szakmai Kollégium 

Biztonságtechnikai Szekciójába tagnak Szalai László alelnök urat, aki a megbízást elfogadja. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

8/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy az alelnökök a 2011. évi munkáról a beszámolójukat, illetve a 2012. évi 

munkára vonatkozó terveiket, így a pénzügyi adatokat is 2012. május 10-ig készítsék el és küldjék 

meg a titkárnak. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   
  

9/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az írásban kiküldött munkatervet az elnökség megtárgyalta, ahhoz egyéb javaslat nem hangzott el. 

Az elnökség a 2012. I. félévi munkatervet elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   

 

10/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei küldöttgyűlés időpontja 2012. május 31. 09.00 óra legyen.  

Napirendje:  

- Beszámoló a 2011. évi munkáról. 

- A 2011. évi gazdálkodásról beszámoló megvitatása, elfogadása. 

- A 2012. évi költségvetési terv megtárgyalása, elfogadása. 

- Vegyes ügyek. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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11/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy a jogsegély szolgálatot biztosító Dr. Barbarics Tamás ügyvéddel 

kezdeményezzük a szolgáltatási szerződés módosítását, tekintettel arra, hogy a tagság száma is 

erősen lecsökkent. Javaslat szerint vessük fel a 10.000.- forint/hó térítés összegét, majd ennek 

megfelelően módosítsuk a megbízási szerződést. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   
 

12/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy az alábbi kamarai szolgáltatásokat tartsuk fenn, illetve bővítsük: 

- Biztosítás  

- Lövészet évi négy alkalommal 

- Jogsegélyszolgálat 

- Negyedéves szakmai oktatás 

- Foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat 

- Hírlevél (eseti kiadással) 

- Számítástechnikai képzés megszervezése 

- Önvédelmi képzés megszervezése 

- Kedvezményes pszichológiai vizsgálat megszervezése 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.    

 

13/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az Oktatási Bizottság tagjainak személyét: 

- Babják László - Kovács Ernő - Mészáros Lajos - Mikóczy Károly - Papp Ferenc 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

14/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az írásban és szóban beterjesztett 2012. évi oktatási bizottsági programot. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

15/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

A kamara számítógépes rendszerének kezelését végző PingWinet Kft. szolgáltatási szerződése 

újraszabályozásra kerül, ennek következménye lesz a havi szolgáltatási díj csökkenése. Javaslat  

szerint a Veszprém megyei szervezetnél kettő darab számítógép maradjon meg, az egyik a titkár által 

használt gép, amelyen az ügyfélfogadás is történik, a másik pedig a laptop, amely a területi munkát 

segítheti. A másik két gépet kivonjuk a rendszerből. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

16/2012. (04. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta, hogy határozatban felkéri a Vagyonőr Alapítványt a 2012. június 2-i lövészet 

megszervezésére és pénzügyi finanszírozására. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 


