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Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlési 

határozatai 2012. július 7. 
        

 

 

21/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a 2012. július 7.-i taggyűlésének 

jegyzőkönyvvezetőjévé megválasztja Kesjárné Erős Erzsébetet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

22/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a 2012. július 7.-i taggyűlésének 

jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Trabach Pálnét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

23/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a 2012. július 7.-i taggyűlésének 

jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Mucsi Gábort. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

24/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése 2012. július 7-i napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

1.  Beszámoló az eddigi munkáról 

                                   Előadó: elnök 

2. Együttműködési megállapodások elfogadása 

           Előadó: elnök 

3. Bejelentések 

 Falunap 

 Almanap 

 BMPSZ elnökének levele 

 OPSZ vizsgálat 

 Tagfelvételi kérelem 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

25/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a 2012. évi eddigi munkáról szóló 

beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 

Beszámoló az eddigi munkáról 
 



 

___________________________________________________________________________ 
Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlési határozatai 2012. július 7.                       2/4 

 

- Kezdeményeztük felvételünket az OPSZ-nél és a Békés Megyei Polgárőrök 

Szövetségénél 

- Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük a Békéscsabai 

Rendőrkapitányságnál 

- Bejelentkeztünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál közérdekű önkéntes 

tevékenység végzésére 

- Békéscsabai Rendőrkapitánysággal aláírásra került az együttműködési megállapodás 

- Az OPSZ tagjai lettünk az ELN/7/2012. számú elnökségi határozat alapján 

- Értesítettük a Magyar Posta Zrt-t, egyesületünk megalakulásáról 

- Megtartottuk a közgyűlést, módosításra került az alapszabály a polgárőr törvény 

szerint 

- Az OPSZ elnöksége felvette egyesületünket tagnak 

- A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöksége nem támogatta egyesületünk 

felvételét 

- Az OBH-hoz elküldésre kerültek a beszámolók 

- Csabaszabadiért Egyesület átadta a működéshez szükséges eszközöket 

- Beszámoltunk a szlovák önkormányzatnak a 2011-évi munkáról 

- Beszámoltunk a települési önkormányzatnak a 2011-évi munkáról 

- Megérkezett bejegyzési számunk a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére 

- A Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermaratón 2 napján irányítottuk a forgalmat a 

polgármester felkérése alapján 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat gyermeknap – 

majális - 15 éves a Csabaszabadiért Egyesület rendezvényét felkérésre biztosítottuk. A 

rendezvényen köszöntve lettek az 5, 10, és 15 éve polgárőrök, tagjaink bekapcsolódtak 

a gasztronómiai programba is. Dr.Túrós András OPSZ elnök levélben köszöntötte a 

rendezvényt. 

- Tagjaink részt vettek a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott mozgósításon 

- A Csabaszabadiért Egyesülettel közösen részt vettünk a TeSzedd környezetvédelmi 

akcióban 

- Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság által a polgárőrök részére 

meghirdetett felmenő rendszerű közlekedési verseny területi döntőjén egyesületünk 4 

fős csapata III. helyezést ért el, Kesjárné Erős Erzsébet, és Kesjár Mátyás továbbjutott 

a megyei döntőbe, mint egyéni 3. és 4. helyezett, a csapat további tagja Csícsely János 

és Kósa András volt. 

- Kesjár Mátyás meghívottként részt vett a Viharsarki Bűnmegelőzési Regionális 

Szövetség Közgyűlésén 

-  A Gyulai Törvényszék jogerősen elfogadta egyesületünk polgárőr törvény szerinti 

alapszabályát 

- Aláírásra került az együttműködési megállapodás a Magyar Posta Zrt-vel. 

- Működésre és céljaink elérése érdekében támogatási kérelemmel fordultunk  az OPSZ-

hez 

- 4 tagunk részt vett a Jászberényben megrendezett Országos Polgárőr Napon 
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- Az OPSZ vizsgálatot rendelt el a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége és több 

egyesület közötti kapcsolat miatt, ebbe a vizsgálatba egyesületünk is érintett, és a kért 

adatokat megküldtük az OPSZ-nek 

- Egyesületünk elnökét az OPSZ megbeszélésre hívta Szolnokra a BMPSZ elnökével, és 

a kötegyáni elnökkel közösen 

- Két fő részt vett a megyei közlekedési versenyen 

- Hetente két tagunk közös szolgálatot lát el az újkígyósi rendőrökkel 

- Havi rendszerességgel megbeszélést tartunk 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

26/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadi Községi Önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodást előterjesztés szerint elfogadja. 

A Taggyűlés felhatalmazza az Kesjár Mátyás elnököt az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

27/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodást előterjesztés szerint elfogadja. 

A Taggyűlés felhatalmazza a Kósa András alelnököt az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kósa András alelnök 

 

 

28/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadiért Egyesülettel 

együttműködési megállapodást kíván kötni, melynek megkötésére felhatalmazza a 

Csabaszabadiért Polgárőr egyesület elnökségét.. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kesjár Mátyás elnök 

 

 

29/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése áttekintette az egyesület és a Békés Megyei 

Polgárőrök Szövetsége közötti levelezést, beleértve a BMPSZ elnöke által küldött megkeresését, mely 

szerint az egyesület ismételten nyújtsa be a felvételi kérelmét a BMPSZ-hez. 

 

Az iratok áttanulmányozása után a taggyűlés nem lát indokot új felvételi kérelem benyújtására a 

BMPSZ felé, hiszen ezt 2012. február hónapban megtette. A BMPSZ tagjai közé történő felvétel a 

BMPSZ elnökségének támogatása hiányában meghiúsult. Mindaddig, amíg a BMPSZ elnöksége nem 

változtat álláspontján felesleges további felvételi kérelmek benyújtása, amennyiben pedig a BMPSZ 

elnöksége az egyesülettel szembeni álláspontját megváltozatja, úgy a már benyújtott kérelem alkalmas 

a tagfelvétel pozitív elbírálására.  
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Határidő: 2012. július 15. 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 

 

30/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése értetlenül áll az egyesület köré mesterségesen 

gerjesztett, az egyesületet lejárató Békés Megyei Polgárőrök Szövetségétől eredő tevékenység előtt. 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület mindazonáltal, hogy vétlennek tartja magát a kialakult ügyben, 

érdekelt annak mielőbbi rendezésében, ezért felhatalmazza az elnököt, hogy az OPSZ által végzett 

vizsgálaton az egyesületet képviselve, keressen megoldást a tarthatatlan helyzet feloldására. 

Határidő: 2012. július 15. 

Felelős:   Kesjár Mátyás elnök 

 

 

31/2012(VII. 07.) CSPE határozat     9 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése úgy dönt, hogy az eredményesebb polgárőri munka 

érdekében keresi az együttműködést a Békés megyében működő polgárőr egyesületetekkel, illetve 

területi polgárőr szövetséggel - azt követően is, hogy a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége az 

egyesület tagfelvételi kérelmét nem támogatta - ezért az egyesület kéri felvételét a Viharsarki 

Bűnmegelőzési Regionális Szövetségbe. 

Határidő: 2012. július 15. 

Felelős:   Kesjár Mátyás elnök 

 

 


