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     Határozatok Tára  
2015 

 

 

Helvécia, 2015.02.10. 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőrség, Elnökségi ülés 

 

ELN/2015/1 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2015/2  

Az elnökség egyhangúan elfogadta Török Mihálynét jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

ELN/2015/3 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.  

 

ELN/2015/4  

Az elnökség egyhangúan elfogadta az éves közgyűlés javasolt időpontját és helyszínét, éves 

közgyűlés helyszíne: Kecskemét, Rendőrkapitányság nagyterme, 6000 Kecskemét, Batthyány 

u. 14.  

Közgyűlés időpontja: 2015.03.14. 10 óra  

 

ELN/2015/5 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, a székhelyváltoztatást, hogy az új székhely, Kecskemét, 

Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alá kerüljön.  

 

ELN/2015/6  

Az elnökség egyhangúan elfogadta a kerékpárok szétosztását az alábbiak szerint:  

A 250x100 Programban résztvevők kapnak 1-1 db kerékpárt:  

Kiskunhalas  

Kecskemét-Erzsébetváros  

Kiskunfélegyháza  

Kunszentmiklós  

Kalocsa  

Újtelek  

Szalkszentmárton  

Miske  

Kaskantyú  

Tabdi  

a további egyesületek, akik kerékpárt kapnának:  

Vacsiköz: 1 db  

Madaras: 1 db 

Csólyospálos: 1 db 

Tass: 1 db  

Akasztó: 1 db 

Petőfiszállás: 1 db 
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Pálmonostora: 1 db  

Jakabszállás: 1 db  

Csengőd: 2 db Kisszállás: 1 db 

Tompa: 1 db  

 

ELN/2015/7  

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy azon egyesületek, akiknek együttműködése van a 

Magyar Postával abc szerinti sorrendbe pakolás után, a páratlan számúak kapjanak az idén 

támogatást, a következő évben pedig a páratlanok.  / Melléklet III. sz.  

 

ELN/2015/8  

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy elnöki hatáskörbe kerüljön, hogy a Dr. Tálas Gábor 

megbízással el lehessen látni, hogy a jogi tevékenységet elvégezhesse.  

 

ELN/2015/9  

Az elnökség egyhangúan elfogadta és támogatja, hogy a Lovas Tagozat legyen önálló.  

 

 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi ülés 

2015.05.07.   Polgármesteri Hivatal Helvéca 

 

ELN/2015/10 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2015/11 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.  

 

ELN/2015/12 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az elnöki beszámolót.  

 

ELN/2015/13 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy legyen külön megyei elismerés is.  

 

ELN/2015/14 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Bácsalmási Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/15 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Tiszakécskei Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/16 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiskunmajsai Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/17 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kalocsai Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  
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ELN/2015/18  

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Bajai Járásban egyesületenként szétosztott összeget.  

III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/19  

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Jánoshalmi Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/20  

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiskőrösi Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/21 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/22  

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kunszentmiklósi Járásban egyesületenként 

szétosztott összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/23 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiskunhalasi Járásban egyesületenként szétosztott 

összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/24 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiskunfélegyházi Járásban egyesületenként 

szétosztott összeget.  III. sz. melléklet alapján  

 

ELN/2015/25 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a megyei polgárőrnap 2015.06.27.-én kerüljön 

megrendezésre Dunafalván.  

 

ELN/2015/26 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Lencsés Sándor legyen a főszervező a megyei 

polgárőr napon. 

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökségi ülés 

2015.07.23. Solt, Deák F. út 7.  

 

ELN/2015/27 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi 

Hajnalkát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

ELN/2015/28 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a kiküldött 

napirendi pontokat.  
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ELN/2015/29 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy az elnökségi 

üléseken legalább 1 fő a FEB tagjai közül részt vegyen.  

 

ELN/2015/30 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag felvette,  a Mélykúti 

Polgárőr Egyesületet a megyei tagok közé és javasolja az OPSZ-hez való tagfelvételt.  

 

ELN/2015/31 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a módosított 

pénzkezelési szabályzatot.  

 

ELN/2015/32 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hogy a 

Dunaegyházi Polgárőr Egyesület 150 000.- Ft. azaz Egyszáz-ötvenezer forint BM 

támogatásban részesüljön a második félévben.  

 

ELN/2015/33 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hogy a 

Nagybaracskai Polgárőr Egyesület 150 000.- Ft. azaz Egyszáz-ötvenezer forint BM 

támogatásban részesüljön a második félévben.  

 

ELN/2015/34 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Földváriné Császár Olgát a Balotaszállási 

Polgárőr Egyesület alapító tagját az Év Polgárőre kitüntetésre javasolják.  

 

ELN/2015/35 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Lantos Lászlónét a Pálmonostorai Polgárőrség 

tagját az Év Pedagógusa kitüntetésre javasolják.  

 

ELN/2015/36  

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző 

Polgárőr Egyesületet az Év Polgárőr Egyesülete kitüntetésre javasolja.  

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökségi ülés 

2015.10.15. 

 

ELN/2015/37 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi 

Hajnalkát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

ELN/2015/38 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a kiküldött 

napirendi pontokat.  
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ELN/2015/39 

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a megye az 

erre a célra kapott támogatásokból és az eladott gépjárművek bevételéből egy megyei 

autót vásároljon.  

 

ELN/2015/40 

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a megyei 

elnök és az iroda dolgozói osszák el a leadott autókat azon egyesületek között, akik 

igényt tartanak a gépjárművekre.  

 

ELN/2015/41 

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 16 darab 

kerékpár úgy kerüljön elosztásra, hogy azon egyesületek kapjanak még egy darabot, 

akik már egyet használatba vettek.  

 

ELN/2015/42 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a megyei szövetség minimálbéren egy 

alkalmazottat foglalkoztasson.  

 

 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökségi ülés 

2015.12.11. 

 

ELN/2015/43 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi 

Hajnalkát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

ELN/2015/44 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Lencsés 

Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

ELN/2015/45 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a kiküldött 

napirendi pontokat.  

 

ELN/2015/46 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, a tájékoztatót az 

előző elnökségi ülés óta történtekről.  

 

ELN/2015/47 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, a tájékoztatót az 

országos tisztújító küldöttgyűlésről. 

 

 

 


