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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 
 

 

2013. április 24-i elnökségi ülés 
 

 

15/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

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

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

16/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Ismertetésre került a Vagyonőr Alapítványnak küldendő levél tervezete, amelynek elküldését az 

elnökség támogatta.  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

17/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az előző elnökségi ülésen hozott határozatnak megfelelően az elnök úr az országos elnökség elé 

terjesztette a 14/2013. (03.27.) számú határozatunk kivonatát. Az országos elnökség úgy döntött, 

hogy a képzési díjakból a megyéknek leosztott rész nem változhat. 

Az elnökség megbízta Sánta Károly elnököt a képzéssel kapcsolatos szerződés aláírására a Kabinet 

Kft. vezetőjével. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

18/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a kiegészítéssel elfogadta és a küldöttgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta az 

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról készített elnökségi beszámolót.  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

19/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta és a küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Veszprém Megyei Szervezet 

2012. évi gazdálkodásáról készített pénzügyi beszámolót. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

20/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta és a küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Veszprém Megyei Szervezet 

2013. évi költségvetési tervét. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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21/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség elfogadta, hogy az elnökségi ülés 4.) napirendi pontját ütemezzük át a júliusi elnökségi 

ülésre. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

22/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Előterjesztés keletkezett arra, hogy a 2013. június 26-ra tervezett elnökségi ülés időpontját 

módosítani szükséges, 2013. július 3-ra.  

A munkaterv ezen részének módosítását az elnökség elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   

 

23/2013. (04. 24.) számú elnökségi határozat 

 

Sánta Károly ismertette az országos elnökség kérését, amely szerint szükséges lenne, hogy az 

oktatáshoz/vizsgáztatáshoz megvásárlásra tervezett informatikai csomag elő finanszírozásához 

utaljunk át 300.000.- forintot, azzal, hogy azt az országos szervezet a későbbiekben visszautalja a 

megyei szervezetünk részére. A kérést az elnökség támogatta.  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

 


