
Határozatok Tára 

2018 

 

2018.04.14. Elnökségi ülés  

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság félemeleti nagyterme 

 

ELN/1/2018 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 18 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/2/2018 

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

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  

 

ELN/3/2018 

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

elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat.  

 

ELN/4/2018 

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

elfogadta a VIII. sz. mellékletben meghatározott egyesületenkénti BM támogatási 

összegeket.   

 

ELN/5/2018  

A továbbiakban az elnökség döntést hoz a következőről: A BKMPSZ elnöke a fent 

meghatározott támogatásoktól az alapszabályban /11.4. a. pontja alapján/ lévő 

összeghatárig eltérhet.  

 

 

 

2018.07.06. Elnökségi ülés  

Polgármesteri Hivatal, Helvécia  

 

ELN/6/2018 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 15 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/7/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 15 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  

 



ELN/8/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 15 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a XXIV. Országos Polgárőr Nap és VII. Országos Polgárőr Lovas Szemle 

értékelését.  

 

ELN/9/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 15 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy Szigeti Lászlót a megyei szövetség megbízási szerződéssel alkalmazza mint 

elnöki referens.  

 

 

Elnökségi ülés  

Időpont: 2018.10.20. 

Helyszín: T.G. – Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium 

 

 

ELN/10/2018 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 14 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

ELN/11/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 14 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  
 

ELN/12/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 14 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta az első félévi beszámolók tapasztalatairól és cégautóadóról szóló tájékoztatót. 

 

ELN/13/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 14 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, a számviteli szabályzat aktualizálását.  
 

ELN/14/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 14 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy Török Mihályné ellenjegyezze az egyesületi támogatási szerződéseket.   
 

 

 

 

2018.11.30 

 

ELN/15/2018 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 19 igen szavazattal egyhangúlag 

megszavazta Hunyadi Hajnalkát jegyzőkönyv vezetőnek.  



ELN/16/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 19 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.  
 

ELN/17/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 19 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a 2018. évben végzett polgárőr tevékenység értékelését és a BKM-I Szervezetek 

Szövetsége elnökségének munkatervét. / III-sz.melléklet 

 

ELN/18/2018 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 19 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy Kis Csaba a Soltszentimrei Polgárőr Egyesület elnöke kapja az elnöki 

elismerést. 


