
MM  EE  GG  BB  ÍÍ  ZZ  ÓÓ  LL  EE  VV  ÉÉ  LL  

az Országos Polgárőr Szövetség Küldöttgyűlésein résztvevő  

KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐ részére,  

érvényes mandátuma igazolásának céljából 

(az OPSZ Alapszabályának 48. pontja alapján) 

Az OPSZ Alapszabályának (Asz.) 48. pontja: „Az ASz. 43. c) pont szerinti OPSZ küldöttgyűlési 

képviselőt választó, megyei közgyűlésen a megyei polgárőr szövetség elnöke és a megyei polgárőr 

szövetség tagegyesületeinek elnökei az OPSZ küldöttgyűlési képviselőjének jelölésére jogosultak.  

A megyei közgyűlés az ASz. 43. c) pont szerinti OPSZ küldöttgyűlési képviselőt nyílt vagy titkos 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel választja meg.” 

Az OPSZ küldöttgyűlési képviselők részére a megbízólevelet (mandátumot) a megyei polgárőr 

szövetség elnöke az OPSZ küldöttgyűlési képviselőt választó, megyei közgyűlés határozata alapján 

állítja ki.” 

IGAZOLJUK, 

hogy az Országos Polgárőr Szövetség alulírott tagszervezete (megyei/fővárosi polgárőr szövetség) a 

küldöttválasztó közgyűlésén  ………… sorszámú határozatával az Országos Polgárőr Szövetség 

legfőbb szervébe szavazati joggal rendelkező küldöttnek megválasztotta 

név: ………………………………………………………….………………………………..polgárőrt 

(lakóhelye: ……………………………………………………………………………………..……. 

polgárőr igazolványának száma: …………………………………………………………………….. 

polgárőr egyesületének neve: ……………………………………………………………………….. 

polgárőr egyesületének OPSZ nyilvántartási (tanúsítvány) száma: ………………………………… 

érvényes megbízatása elnyerésének kelte: ………………………………………………………….. 

érvényes megbízatása lejártának kelte: ………………………………………………………………..) 

IGAZOLJUK, hogy a megválasztott polgárőr az Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyűlési 

képviselője, aki az alulírott megyei/fővárosi polgárőr szövetség székhelye szerinti törvényszéknél 

nyilvántartott polgárőr egyesületeket – ezen megyében (fővárosban) megválasztott további 

küldöttgyűlési képviselők mellett – képviseli.  

Ennek alapján megbízzuk a küldötté választott polgárőrt azzal, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 

küldöttgyűlésein a megválasztott küldött társai mellett lássa el a képviseletet. 

Ezt a megbízólevelet a MEGBÍZÓ TAGSZÖVETSÉG 

megnevezése: ……………………………………………………………………………………………. 

(székhelye: …………………………………………………………………………………………….. 

törvényszéki nyilvántartási száma: …………………………………………………………….………..) 

állította ki az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályának 48. pontjában foglaltak alapján.  
 

Kelt: ……………………….., 2016. ………… ….... 
 
 

………………….……………………………….. 

P.H                                   (POLGÁRŐR SZÖVETSÉG) elnöke 

 

A megbízást elfogadom. 
K.M.F. 

………………….…………………………….. 

küldöttgyűlési képviselő aláírása 

Okirati tanúk: 

Névaláírás: …........................................................ 

Olvasható név: …................................................... 

Lakóhely: ….......................................................... 

Névaláírás: …........................................................ 

Olvasható név: …................................................... 

Lakóhely: ….......................................................... 

Érkezés után a regisztrációnál AA  MMEEGGHHÍÍVVÓÓVVAALL  ÉÉSS  AA  PPOOLLGGÁÁRRŐŐRR  IIGGAAZZOOLLVVÁÁNNNNYYAALL  EEGGYYÜÜTTTT  KKEELLLL  BBEEMMUUTTAATTNNII! 

Készült:   2 eredeti példányban; 

Kapják:   1 pld. küldött,  

1pld. OPSZ Irattár 

25 ÉVES 
A  

POLGÁRŐRSÉG 


