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2020.03.26. Távszavazás  

 

 

ELN/1/2020 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bács-

Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség 2019. évi szakmai beszámolóját. /I.sz. melléklet/ 

 

ELN/2/2020 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2019. 

évi gazdasági és pénzügyi beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet. /II.sz. melléklet/ 

 

ELN/3/2020 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évre. /III.sz. melléklet/ 

 

ELN/4/2020 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

Szövetség 2020. évi költségvetési tervezetet, valamint a tagszervezetek működési támogatásának 

elosztási tervezetét. /IV. sz. melléklet/ 

 

ELN/5/2020 

Az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

Szövetség 2020. évi munkatervét /V. sz. melléklet/ 

 

 

 

 

 

2020.08.07. Elnökségi ülés, Helvécia 

 

 

ELN/6/2020 

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Hunyadi 

Hajnalkát jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

ELN/7/2020  

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

kiküldött napirendi pontokat.  
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ELN/8/2020 

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a II. 

félévi munkatervi feladatok módosulását.  

 

ELN/9/2020  

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pénz- 

és Értékkezelési Szabályzat módosítását, valamint a képernyő előtti munkavégzés szabályzatát.  

 

ELN/10/2020  

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az év 

közi póttámogatások szétosztását.  

 

ELN/11/2020 

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta OBB-

OBH által kapott támogatásból robogók vásárlását.  

 

ELN/12/2020  

 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 

Érsekcsanádi Polgárőr Egyesület tagfelvételi kérelmét és 2020.08.07-én felvette tagjai közé.  

 

 

2020.11.09. Távszavazás  

 

ELN/13/2020 

A megyei szövetség 7 fős elnökségéből 7 fő által távszavazás útján leadott igen szavazatával 

jóváhagyta az „Együtt Kunbajáért Polgárőrség” Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség tagjaként 

történő felvételét. 

 

 


