
 

Közgyűlési Határozatok 

 

 

                                                     2013. 

 
9/2013/02.16. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2013. évi pénzügyi tervét. 

 

8/2013/02.16. számú határozata: 

                    A közgyülés az egyesület tagdíj mértékét 2013. évre évi 2000 forintban, azaz 

Kettőezer forintban határozta meg. 

 

7/2013/02.16. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2013. évi feladataira és 

rendezvény tervére tett javaslatot. 

 

6/2013/02.16. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.   

 

5/2013/02.16. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2012. évi pénzügyi 

beszámolóját. 
 

4/2013/02.16. számú határozata: 

                   A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2012. évi munkájáról 

beterjesztett beszámolót az elhangzott hozzászólásokkal együtt. 

 

3/2013/02.16. számú határozata: 

                   A közgyűlés egyhangú szavazattal a kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt 

napirendi pontonként és tagonként legfeljebb 3 percben határozta meg. Az időfelhasználás 

figyelmmel kisérésére, az idővel való gazdálkodásra a levezető elnököt bizza meg. 

 

2/2013/02.16. számú határozata: 

                   A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a meghíővóban szereplő alábbi 

napirendipontok megtárgyalását: 
                              -  Beszámoló a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról. 

                              -  A 2012. évi pénzügyi beszámoló 

                              -  A Felügyelő Bizottság beszámolója 

                              -  Az egyesűlet 2013. évi feladatai és rendezvényei 

                              -  Az egyesület 2013. évi pénzügyi terve 

                              -  Egyebek. 

 
1/2013/02.16. számú határozata: 

                   A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének 

Pflanczer Barbara Esztert, míg hitelesítőknek Nagy Lászlót és Szabó Józsefet. 

 

 

 



                                                       2012. 
14/2012/11.10. számú határozata: 

                     A közgyűlés egyhangú szavazattal megválasztotta Smogora Gergelyt és Balázs 

Attilát a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Felügyelő Bizottségi tagjainak. 

 

13/2012/11.10. számú határozata: 

                     A közgyűlés egyhangú szavazattal megválasztotta Varga Jánost a Somogysámsoni 

Polgárőr Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökének. 

 

12/2012/11.10. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület 

új Alapszabályát, mely  2012. november 10.-étől érvényes. 

 

11/2012/11.10. számú határozata: 

                    A közgyűlés egyhangú szavazattal megválasztotta a Jelőlő és Választási Bizottság 

elnökének Zelena Zsolt Lászlót, tagjainak pedig Farkas Jánost és Ángyán Antalt. 

 

10/2012/11.10. számú határozata: 

                   A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendek megtárgyalását: 

                            -  A Jelőlő és Választási Bizottság megválasztása 

                            -  Az egyesület – az új polgárőr, illetve egyesülési és civil törvényre 

figyelemmel kidolgozott – Alapszabály tervezetének ismertetése, megtárgyalása. 

                           -  A Felőgyelő Bizottság elnőkének és két tagjának megválasztása. 

                           -  Egyebek.   

 

9/2012/11.10. számú határozata: 

                  A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek Pflanczer 

Barbara Esztert, hitelesítőknek pedig Rógán Imrét és Nagy Lászlót. 

  

8/2012/09.15. számú határozata: 

                 A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 2012. szeptember 22.-i Nagybajom-i 

Polgárőr Napon való részvételt. 

 

7/2012/07.15. számú határozata: 
             A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 2012. július 21.-i Polgárőr Bál 

megrendezését. 

 
6/2012/03.30. számú határozata: 

                 A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2012. évi pénzügyi tervét. 
 
5/2012/03.30. számú határozata: 

                 A közgyülés az egyesület tagdíj mértékét 2012. évre évi 2000 forintban, azaz 

Kettőezer forintban határozta meg. 

 

4/2012/03.30. számú határozata: 

                 A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az egyesület 2011. évi pénzügyi 

beszámolóját. 

 

3/2012/03.30. számú határozata: 

                 A közgyűlés egyhangú szavazattal a kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt 

napirendi pontonként és tagonként legfeljebb 3 percben határozta meg. Az időfelhasználás 



figyelmmel kisérésére, az idővel való gazdálkodásra a levezető elnököt bizza meg. 

 

2/2012/03.30. számú határozata: 

                  A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendek megtárgyalását: 

                                                 -  Az egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolója 

                                                 -  Az egyesület 2012. évi költségvetési terve 

                                                 -  Egyebek.   

 

1/2012/03.30. számú határozata: 

                 A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta Pflanczer Barbara Esztert 

jegyzőkönyvvezetőnek, Rógán Imrét és Nagy Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 

2011. 

 
6/2011/07.28. számú határozata: 

                  A közgyülés az egyesület tagdíj mértékét évi 2000 forintban, azaz Kettőezer 

forintban határozta meg. 

 

5/2011/07.28. számú határozata: 

                  A közgyűlés titkos szavazással egyhangulag megválasztotta Simon László Istvánt a 

Somogysámsoni Polgárőr Egyesület elnőkének, Pflanczer Barbara Esztert az egyesület 

titkárának és Végh Attilát az egyesület elnökségi tagjának, szolgálatvezető parancsnoknak. 

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag Meretei Imrét az egyesület Felügyelő Biztosának 

választotta. A megválasztott tisztségviselők megbizatása 2016. július 28. napjáig szól. 

 

4/2011/07.28. számú határozata: 

                  A  közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület 

egyesületi tisztségviselők megválasztásának lebonyolítására, a jelöléssel és a szavazással 

kapcsolatas feladatok ellátására a Jelölő és Szavazatszedő Bizottság (JSZB) megválasztását. 

Egyhangú szavazással döntött Bojcsuk Enikő JSZB elnők és Zelena Zsolt László valamint 

Farkas János tagok megválasztásáról. 

 

3/2011/07.28. számú határozata: 

                  A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület 

Alapszabályát. 

 

2/2011/07.28. számú határozata: 

                  A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendek megtárgyalását: - 

az Egyesület alapszabályának megtárgyalása, 

                             - Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, 

                             - Egyebek   

1/2011/07.28. számú határozat: 

                  A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta Pflanczer Barbara Esztert 

jegyzőkönyvvezetőnek, Bojcsuk Imrénét és Bogdán Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 


