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Az elnökségi ülések általános idıpontja kedd 14.00 óra, helye a kamara tanácsterme. 
A fentiektıl csak rendkívüli esetben térünk el. A napirendi pontoktól az aktuális 
feladatok ellátásának érdekében eltérések lehetnek. Az idıpontok az országos 
elnökségi ülésekhez igazítottak. 

 
 
Általános célok – feladatok: 

I. 

- Áttekinteni a Rendırség és a Kamara együttmőködési megállapodását.  
- Megkezdeni az idıszaki választások lebonyolításával kapcsolatos elıkészítı 

munkát. 
- Megszervezni a sportrendezvények biztosításával kapcsolatos szaktanfolyamot 

és szakvizsgát. 
- Kiírni és elbírálni a vizsgabizottsági képviselık részére a pályázatot. 
- Részt venni a Pécsi Közbiztonsági Centrum kialakításában és mőködtetésében. 
- Részt venni a „Kultúra biztonsága 2010 Pécs” nemzetközi szakmai konferencia 

szervezésében és lebonyolításában. 
- Elıkészíteni a megyei küldöttgyőlést. 

II. 

- Erısíteni és élıbbé tenni a kapcsolatot a kamara tagjaival. 
- Folytatni a kamarai tagoknak jogszabályból és belsı kamarai szabályozókból 

következı feladatai tudatosítását, jogkövetı magatartás erısítését. Kiemelt 
figyelmet fordítani a Kamara helyének és szerepének valamint szolgáltató 
tevékenységének tudatosítására. 

- Folytatni a jogszabály által közvetlenül érintett új szolgáltatások képviselıi 
(tagok és vállalkozások) körében a felvilágosító tevékenységet.  

- Áttekinteni és végrehajtani az új szakképzési törvénybıl adódó feladatokat, 
segíteni a végrehajtást, a képzési követelmények egységes érvényesülését, a 
szakmák igényeinek megjelenítését. 

- Folytatni a Somogy – Tolna - Baranya megyei szervezetek közötti együttmőködést.  
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III. 

- Folytatni a kifelé irányuló általános felvilágosító tevékenységet a 
vagyonvédelmi törvény követelményeirıl, azok hatásairól, okáról és a 
feladatokról. Ezzel egyidejőleg erısíteni az érintett szakmák presztízsét.  

- Ápolni és erısíteni a meglévı külsı kapcsolatokat, bıvíteni azok körét.(Média, 
polgári szervezetek, államhatalmi és államigazgatási szervek, gazdasági 
szervezetek). 

 
Szakterületek feladatai: 

- NPKFT mőködésével erısítse a Kamara gazdasági erejét és vállaljon aktív 
szerepet az általunk képviselt szakmák tekintélyének erısítésében.  
Kezelje kiemelt feladatként a tervezett rendezvények eredményes 
lebonyolítását. 

- A szerkesztıbizottság a saját kiadású folyóirat és a web lap aktuális és 
differenciált tartalommal történı megtöltésével, valamint a helyi 
tömegtájékoztatási eszközök útján vállaljon aktív szerepet a tájékoztatásból és a 
mozgósításból. Erısítse kapcsolatait a médiákkal és a kapcsolódó folyóiratok 
szerkesztıségeivel. 

- Gazdasági alelnök folyamatosan kísérje figyelemmel a tervezés és a végrehajtás 
folyamatát, annak költségvonzatát. 

- Az alelnökök és az Elnökség által létrehozott munkacsoportok vezetıi, 
feladataik megtervezése és végrehajtása során biztosítsák a célok 
megvalósulását. 

 
Elsı félév kiemelt feladatai: 
 

- Vizsgabizottsági képviselık pályázat útján történı kiválasztása. (Elnökség részére 
döntés-elıkészítés, pályázat kiírása, téma folyamatos gondozása). 

 Felelıs: Béres Alajos 
- Nemzetközi konferencia elıkészítésében és végrehajtásában való részvétel. 
 Felelıs: Czilják József 
   Vadász László 
   Garamváriné Csanálosi Andrea 
- Pécsi Közbiztonsági Centrum szervezésében és mőködtetésében való részvétel. 
   Felelıs: Vadász László 
   Alelnökök, munkacsoport vezetık 
- Idıszaki választás elıkészítésével kapcsolatos téma gondozása. 
 Felelıs: Dr. Zsorda László 
   Alelnökök, munkacsoport vezetık 
- Sportrendezvények biztosításával kapcsolatos szaktanfolyam szervezése, 

NPKFT keretén belül. 
 Felelıs: Csikós József 
   Gombkötı Gábor 
- Önvédelmi továbbképzési program gondozása, NPKFT keretén belül. 
 Felelıs: Csikós József 
   Gombkötı Gábor 
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- Baranya, Somogy, Tolna megye közös kiadványaként megjelenı folyóirat 
elıkészítése, téma gondozása. 

 Felelıs Szél József 
   Garamváriné Csanálosi Andrea 
- Kamara nyilvántartásában szereplı vállalkozások képviselıi és a megyei 

küldöttek részére találkozó szervezése aktuális kérdések témakörben (április). 
 Felelıs: Czilják József 
- Oktatásszervezık, vizsgaszervezık és a Munkaügyi Központ részvételével 

szakmai konferencia szervezése (április). 
 Felelıs: Béres Alajos 

 

Elnökségi ülések: 
 
Március 03.  
 

 
1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 

 Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. NPKFT vezetıjének tájékoztatója a végzett munkáról, a további feladatokról.  
Elıterjesztı: Garamváriné Csanálosi Andrea, szóban. 
 

3. Rendırség - Kamara együttmőködési megállapodásban foglaltak áttekintésének 
eredménye, javaslatok. 
Elıterjesztı: Szél József, szóban. 
 

4. Szekszárdi kiállítás elıkészítésének helyzete, feladatok. 
 Elıterjesztı: Garamváriné Csanálosi Andrea, szóban. 
 

5. Sportrendezvények biztosításával kapcsolatos továbbképzés elıkészítésének 
helyzete, feladatok. 
Elıterjesztı: Garamváriné Csanálosi Andrea, szóban. 
 

6. Etikai ügyek tapasztalatai, következtetések, feladatok. 
Elıterjesztı: Dr. Orbán László, szóban. 
 

7. Egyebek. 
Tájékoztató a nyilvántartott vállalkozások és a taglétszám helyzetérıl. 
Elıterjesztı: Ferenczy Árpád, szóban. 
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Május 26. 
 

1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. Megyei küldöttgyőlés idıpontja, programja, szervezésének feladatai 
(június 05). 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

3. Egyebek. 
a) Tájékoztató az Országos Küldöttgyőlésre történı felkészülés helyzetérıl. 
 Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 

b) Tájékoztató a 2009. évre érvényes kamarai igazolványok-igazolások kiadásának 
helyzetérıl. 

 Elıterjesztı: Ferenczy Árpád titkár, szóban. 

c) Idıszaki választás elıkészítésének helyzete, feladatok. 
 Elıterjesztı: Zsorda László, szóban. 

d) Tájékoztató a NPKFT mőködésérıl. 
 Elıterjesztı: Garamváriné Csanálosi Andrea, szóban. 

 

 
Június 30. 
 

1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. Az országos és a megyei küldöttgyőlés tapasztalatai, feladatok. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 
 

3. Az elnökség 2008. második félévi munkatervének megvitatása, elfogadása. 
Elıterjesztı: Czilják József, írásban. 
 

 

 

Pécs, 2008. január 29. 

 

 Czilják József 


