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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  
 

 

2016. február 25-i elnökségi ülés 
 

 

 

 

6/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnökségi ülés napirendi pontjait elfogadta. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.   

 

 

7/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség állást foglalt abban, hogy a Veszprém megyei szervezet anyagilag nem tudja támogatni 

az országos szervezet működését. A tagdíj és nyilvántartási díj országos szervezettel történő 

elszámolása tekintetében az alapszabály szerint kívánunk eljárni. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

8/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség határozata értelmében az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezetének 2016. évi 

küldöttgyűlésének 

Időpontja: 2016. május 26. (csütörtök) 09.00 óra 

Helyszíne: Veszprém Megyei Vadászkamara oktató terme  

A küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

 Az elnökség beszámolója a 2015. évben végzett munkáról. Vita és szavazás a beterjesztett 

anyagról. 

 Beszámoló a 2015. év gazdálkodásáról. Vita és szavazás a beterjesztett anyagról. 

 A 2016. évi költségvetési terv beterjesztése. Vita és szavazás a beterjesztett anyagról. 

 A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója. Vita és szavazás a beszámolóról. 

 Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója. Vita és szavazás a beszámolóról. 

 Vegyes ügyek. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

9/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a munkatervnek megfelelően meghatározta, hogy az alelnökök és az oktatási bizottság 

elnöke a 2015. évi munkáról a beszámolóját, a 2016. évi feladattervet és annak tervezett költségeit a 

2016. március 31-i elnökségi ülésre készítse el. 

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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10/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a megyei szervezet a korábbi rendezvényeit, szolgáltatásait tartsa fenn 

2016. évben is.  

 X. Vagyonvédelmi és Családi Nap, augusztus hóban, 800.000.- forint költséggel 

 Kiváló Vagyonőr kitüntetés átadása (vagyonőr napon) 270.000.- forint költséggel 

 Társas Vállalkozások Kamarai Fóruma nevű rendezvény megtartása (célja a 2016. évi 

tömeges szakmai igazolványcserével kapcsolatos tájékoztatások megadása) 

 Valamennyi eddigi szolgáltatás fenntartása, a „fizetős” szolgáltatások közül: 

o Balesetbiztosítás 300.000.- forint/év 

o Jogsegély 120.000.- forint/év  

5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

11/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a javaslatot és meghatározta, hogy a megyei szervezet bővítse a kamarai 

szolgáltatásokat az állásközvetítéssel. Ennek kidolgozására a titkár kapott feladatot. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 

 

12/2016. (02. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség határozott arról, hogy a kamarai tagtól érkezett panaszokra tekintettel a 

jogsegélyszolgálatot ellátó Dr. Barbarics Tamás ügyvéd részére levelet kell írni, kérve a 

szerződésben vállalt kötelezettségeinek a betartására, elővetítve a szerződés felmondásának 

lehetőségét. 

4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

 


