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Határozatok Tára 

2017 

Elnökségi ülés: Helvécia, 2017.01.26. 

 

ELN/1/2017 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2/2017 

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

megszavazta Somodi Sándort és Török Mihálynét jegyzőkönyv hitelesítőknek.  

 

ELN/3/2017 

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

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  

 

ELN/4/2017 

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

elfogadta a beszámolót az előző elnökségi ülés óta történtekről.  

 

ELN/5/2017 

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

elfogadta a 2017. évi munkatervet, azzal a módosítással, hogy az áprilisi elnökségi ülés 

időpontját pontosan még nem jelölik ki, de a 27. napot kizárják.  

 

ELN/6/2017 

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

elfogadta a javasolt 2016 évi beszámoló közgyűlés időpontját és helyszínét: BKMI 

Rendőr-főkapitányság, 2017.05.06. napján.  

 

ELN/7/2017  

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta a megyei polgárőr napra javasolt dunapataji helyszínt, a 2017.06.24. dátummal.  

 

ELN/8/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta a 2016 évi BM támogatásból fennmaradó és elosztható 848 000.- ft, szétosztását 

a következők szerint:  

Vagyon és Életvédelmi Polgárőr Egyesület Dunapataj: 200 000.-  

Ladánybenei Polgárőr Egyesület: 200 000.- 

Kunbaracsi Polgárőr Egyesület: 200 000.- 

Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület: 148 000.- 

Császártöltési Polgárőr Egyesület: 100 000.-  

          

    Összesen: 848 000.-  
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ELN/9/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, hogy a II. ütemben egyesületenként 5 db mellény kerüljön kiosztásra, a “0” 

méretből 1db a “2” méretből 4 db.  

 

ELN/10/2017  

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, hogy Országné Máriát abban az esetben ha további támogatott lehetőség nem 

lesz a megyei szövetség vegye állományba.  

 

ELN/11/2017 

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

elfogadta az V. napirendi potot.  

 

 

 

Elnökségi ülés: Kecskemét, 2017.02.16. 

ELN/12/2017 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/13/2017 

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

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  

 

ELN/14/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a Konica Minolta Magyaroszág Kft. által megküldött és az elnökségi ülésen 

bemutatott árajánlat alapján a Konica Minolta bizhub C258 típusú multifunkciós 

dokumentumkezelő készülék megvásárlását bruttó 806 450 Ft.- értékben.  

 

ELN/15/2017  

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a H&H 2006 Klímatechnika Bt. által küldött árajánlatot, miszerint a 3 db 

Sinclair Inverter ASH 13-ASH típusú klímát beüzemeléssel együtt öszesen bruttó 

750 000,- Ft. értékben telepítik a megyei szövetség székhelyén található három irodában.  

 

ELN/16/2017  

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy a Tompai Polgárőr Egyesület a fennmaradt 2016. évi BM megyei 

támogatásból 50 000.- Ft.- plusz támogatást (gyorssegélyt) kapjon.  

 

ELN/17/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy a Polgárőr Egyesület Szakmár a fennmaradt 2016. évi BM támogatásból 

50 000.- Ft.- plusz támogatásban részesüljön.  

 

ELN/18/2017  

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, a II. napirendet.  
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Elnökségi ülés: Helvécia, 2017.04.26. 

ELN/19/2017 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 18 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/20/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 18 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  

 

ELN/21/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 18 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a tájékoztatót.  

 

ELN/22/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 18 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a III. számú mellékletben található 2017. évre biztosított támogatás elosztását 

az egyesületek között.   

 

ELN/24/2017 

Az elnökség 1 tartózkodással, 17 igen szavazattal,megszavazta  hogy a Zsanai Polgárőr 

Egyesület a megyei szövetség tagja legyen.  

ELN/25/2017  

Az elnökség tartózkodás nélkül 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a 

Kadafalvi Polgárőr Egyesület a megyei szövetség tagja legyen.  

 

ELN/26/2017  

Az elnökség 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a fent megjelölt lista és javaslat 

alpján a járási koordinátorok személyét és a kiskunhalasi-jánoshalmi járás összevonását, 

amennyiben azt engedélyezik.  

 

ELN/27/2017 

Az elnökség tartózkodás nélkül 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a két 

robogó a miskei és a dunapataji egyesülethez kerüljön.  

 

 

 

 

elnökségi ülés: Dunapataj, 2017.06.22. 

 

ELN/28/2017 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 13 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Ancsin Rajmundot jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/29/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 13 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat 
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elnökségi ülés: Fülöpszállás, 2017.10.17. 

 

ELN/30/2017 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 17 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek 

 

ELN/31/2017 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 17 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. 

 

 


