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     Határozatok Tára  

2016 

 

Kiskunhalas, 2016.02.20., elnökségi ülés  

ELN/2016/1 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi Hajnalkát 

jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2016/2 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi 

pontokat. 

 

ELN/2016/3 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, a Jászszentlászlói Polgárőr 

Egyesület megyei szövetséghez való tagfelvételét.  

 

ELN/2016/4 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, a Sárköz Polgárőr Egyesület 

Érsekcsanád megyei szövetséghez való tagfelvételét.  

 

ELN/2016/5 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2015. évi elnöki 

beszámolót. /IV.sz melléklet/ 

 

ELN/2016/6  

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2015. évi gazdasági és 

pénzügyi beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet.  

 

ELN/2016/7 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2016. évi költségvetés 

tervezetét.  

 

 

 

Helvécia, 2016.04.12, elnökségi ülés  

ELN/2016/7 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi Hajnalkát 

jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2016/8 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi 

pontokat.  
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ELN/2016/9 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy könyvelőt alkalmazzon 

a megyei szövetség négy órában nettó 60 000,.-Ft.ért.  

 

ELN/2016/10 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy Somodi Sándor urat és 

Szmutka György urat  felterjesszék elismerésre a 25 éves a polgárőrség alkalmából rendezett 

központi ünnepségen átadandó elismerésekre.  

 

ELN/2016/11 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy a két robogó közül az 

egyik a Bajai Polgárőr Egyesülethez, amíg a másik a  Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr 

Egyesülethez kerüljön. 

 

ELN/2016/12 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Bácsalmási Járásban járási 

koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/13 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kalocsai Járásban a járási 

koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/14 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Bajai Járásban a járási 

koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/15 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Jánoshalmi Járásban a 

járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/16 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kiskőrösi Járásban a járási 

koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/17 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kecskeméti Járásban a 

járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/18 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kunszentmiklósi Járásban 

a járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/19 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Tiszakécskei Járásban a 

járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

 

 



3 
 

ELN/2016/20 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kiskunhalasi Járásban a 

járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/21 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kiskunfélegyházi Járásban 

a járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/22 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, a Kiskunmajsai Járásban a 

járási koordinátor által szétosztott támogatási összegeket. III. sz. melléklet szerint  

 

ELN/2016/23 

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

Bócsán legyen megtartva 2016.07.02.-án.  

 

 

 

 

Bócsa, 2016.07.02., elnökségi ülés  

 

ELN/2016/24 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Hunyadi Hajnalkát 

jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2016/25 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi 

pontokat.  

 

ELN/2016/26 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a beszámolót az előző 

elnökségi ülés óta történtekről.  

 

ELN/2016/27 

Az SZVMSZK Bács-Kiskun Megye Szervezete által nyújtott  1 500 000.- Ft, támogatást ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

 

ELN/2016/28 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a 3 000 000 Ft.-hoz, 

a gépkocsi vásárlásra felhasználható további 3 000 000.- Ft.- adományokból illetve további 1 000 000 

Ft., saját bevételekből (pl: gépjárművek értékesítése) tevődne össze, így az új személygépjármű 

megvásárlására összesen 7 000 000.- Ft., költhető, mely összeg a BM támogatáson felül biztosítható.  

 

ELN/2016/29 

A gépjármű vásárlással kapcsolatos szerződés megkötésére az elnökség a megyei szövetség elnökét 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag felhatalmazza.  
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ELN/2016/30  

Az elnökség 12 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a megyei szövetség 

tulajdonában lévő régi, elavult erősen elhasznált gépjárművek (3 db Lada Niva, 2 db Suzuki Swift) 

autószerviz által felbecsült értéken történt értékesítését.  

 

ELN/2016/31 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az OPSZ rendkívüli küldöttgyűlésének tájékoztatását.  

 

ELN/2016/32 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag jóváhagyta a 200 db 25 éves 

emlékérem legyártatását, bruttó 280 000.- ft értékben.  

 

ELN/2016/33  

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megszavazta, hogy a megyei szövetség 

a polgárőr nap költségeit 800 000.- Ft.. ban maximalizálja. 

 

ELN/2016/34 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette tagjai közé a Csátaljai Polgárőr  

Egyesületet.  

 

ELN/2016/35  

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette tagjai közé a Bátmonostori Polgárőr 

Egyesületet.  

 

ELN/2016/36  

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette tagjai közé a Császártöltési Polgárőr 

Egyesületet.  

 

 

 

 

Bócsa, 2016.10.12., elnökségi ülés  

 

ELN/2016/37 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2016/38 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

megszavazta Somodi Sándort és Török Mihálynét jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

ELN/2016/39 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.  

 

ELN/2016/40 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a tájékoztatót az előző elnökségi ülés óta történtekről.  
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ELN/2016/41 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a beszámolót az augusztusi és szeptemberi hónapban teljesített határmenti 

szolgálatokról.  

 

ELN/2016/42 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a harmadik napirendi pontban a XVI. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Nap 

értékelését.  

 

ELN/2016/43 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a negyedik napirendi pontot az elismerések felterjesztéséről az október 23.-i 

ünnepségre. /Év Polgárőre, Év Polgárőr Egyesülete, Év Polgárőr Pedagógusa címekre, 

ORFK elismerés/ 

ELN/2016/44 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a módosított pénzkezelési szabályzatot.  

 

ELN/2016/45 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a módosított számviteli szabályzatokat:  

- bizonylati rend  

- értékelési szabályzat  

- leltározási szabályzat 

- számla rend  

-     selejtezési szabályzat  

- számviteli szabályzat  
 

 

ELN/2016/46 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

megszavazta a tagfelvételét  a Felsőlajosi Polgárőr Egyesületnek a megyei polgárőr 

szövetségbe.  

 

ELN/2016/47 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

megszavazta a tagfelvételét  a Bácsszőlősi Polgárőr Egyesületnek a megyei polgárőr 

szövetségbe.  

 

 

 

 

 

 


