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Tisztelt Olvasó!
2012. január 1-jével teljes átalakulás veszi kezdetét a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamarában. Az Országgyűlés módosította a vagyonvédelmi törvényt,
megszüntette a személy- és vagyonvédelem területén a kötelező kamarai tagságot. A jogszabály
értelmében 2012. február 29-ig kell megalakítani a kamara új – önkéntes tagságon alapuló – országos
szervezetét, majd azt követően a területi szervezeteket.
A kamara országos elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozatával, országosan mintegy 30 ezer
korábbi kamarai tag fejezte ki azon szándékát, mely szerint továbbra is a szakmai kamara tagja kíván
maradni.
Az elkövetkező néhány hét során komoly feladatok megoldása vár ránk. Mindenekelőtt meg kell
választani a megyei küldötteket, majd közülük a megyei szervezet országos küldötteit, akik 2012.
február 29-én – az alakuló országos küldöttgyűlésen – megalakítják az új testületeket, elfogadják a
kamara működésének alapvető szabályozóit (alapszabály, választási szabályzat, etikai szabályzat).
Az elfogadott új szabályzatok alapján március hónapban választjuk meg a területi szervezetek, így a
Baranya megyei szervezet tisztségviselőit is.
E fontos feladatok sikeres végrehajtása érdekében számítunk tagságunk aktív közreműködésére.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Elnöksége a 2012. évi soron
kívüli kamarai választások végrehajtására a következők szerint határozott:
1. A területi szervezetek – az országban egy időben –, 2012. év február hó 05. napján
tartják a soronkívüli választást.
A választást az Ideiglenes Választási Szabályzat alapján kell lefolytatni.
2. Választásra jogosult (választhat és választható) minden kamarai tag:




aki a választás időpontjában aktív kamarai tagsággal rendelkezik,
akivel szemben nem állapíthatók meg az Ideiglenes Választási Szabályzatban
meghatározott kizáró körülmények,
aki a választás időpontjáig tagdíjfizetési kötelezettségét maradéktalanul
teljesítette.

3. A területi küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a kamarai tagok
negyede jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés
létszámkorlátozásra tekintet nélkül határozatképes.
4. A területi küldöttválasztó gyűlés napirendje:
a. A területi küldöttválasztó gyűlés megnyitása.
b. A határozatképesség megvizsgálása, megállapítása.
c. A területi küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

d. A területi küldöttek megválasztása:




javaslat a területi küldöttjelöltekre (jelölés), nyílt szavazás a szavazólapra
kerülésről,
titkos szavazás a területi küldöttekre,
szavazatszámlálás, és a titkos szavazás eredményének kihirdetése.

5. A titkos szavazás eredményének kihirdetését követő két órán belül kell megtartani a
területi küldöttgyűlést, amelyen a megválasztott területi küldöttek megválasztják az
országos küldötteket.

A választás időpontja és helyszíne Baranya megyében, amelyre valamennyi aktív
tagunkat ezúton meghívjuk:
2012. február 05. (vasárnap) 10.00 órától 16.00 óráig
HOTEL LATERUM díszterme Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.
(Uránvárosban az autóbusz állomással szemben, a volt URÁN szálló)
A regisztráció 08.30-kor kezdődik, melynek során még lesz lehetőség a tagsági díj befizetésére.
Fontos, hogy a választás folyamatában csak az vehet részt, aki legkésőbb a választás helyszínén,
annak megkezdéséig befizette a 2012. évi tagsági díját.
Aki részt kíván venni a választáson, az alábbi okmányokat hozza magával:





fényképes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, gépjárművezetői
engedély),
hatósági igazolvány (személy- és vagyonőri, biztonságtechnikai, magánnyomozói),
kamarai tagsági igazolvány, valamint
a 2012. évi kamarai tagsági díj befizetését igazoló bizonylat (csekkszelvény eredetben,
bankszámlakivonat), mert

ezek hiányában a kamarai választáson nem vehet részt!
A megyei szervezet ügyvivő testülete kéri, hogy a kamara tagjai a választásokon vegyenek részt, és
személyes megjelenésükkel támogassák az új kamarai képviseletek tisztségviselőinek
megválasztását.
A Baranya megyei szervezet ügyvivő testülete

