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Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlési 

határozatai 2012. szeptember 1. 
        

 

 

32/2012(IX. 01.) CSPE határozat     10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a mai taggyűlés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztja 

Kesjárné Erős Erzsébetet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

33/2012(IX. 01.) CSPE határozat     10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a mai taggyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja 

Trabach Pálnét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

34/2012(IX. 01.) CSPE határozat     10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a mai taggyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja 

Mucsi Gábort. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

35/2012(IX. 01.) CSPE határozat     10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a mai taggyűlés napirendi pontjait a következők szerint 

fogadja el: 

 Napirendi pontok: 

1. Intézkedés kezdeményezése az OPSZ-szel szemben a támogatási kérelmünk el nem 

bírálása miatt. 

2. Intézkedés, illetve jogi lépések kezdeményezése az OPSZ Elnökségének 55/2012. 

számú határozatával kapcsolatosan. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

36/2012(IX. 01.) CSPE határozat     11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése törvényességi ellenőrzést kezdeményez az 

Országos Polgárőr Szövetség ellen a Fővárosi Főügyészségnél, mivel az Országos Polgárőr 

Szövetség nem tartotta be a 15/2012(IV. 03.) BM rendelet 3. § és 4. §. előírásait, vagyis az 

Országos Polgárőr Szövetség a hivatkozott rendeletben meghatározott időpontig nem döntött 

a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület működési és céltámogatásáról. 

A taggyűlés kéri a Fővárosi Főügyészségét, állapítsa meg, hogy az Országos Polgárőr 

Szövetség jogszabályt sértett, amikor nem hajtotta végre a 15/2012(IV. 03.) BM rendelet 3. § 

és 4. §. előírásait, továbbá kéri, hogy kötelezze a jogszabályi mulasztások kijavítására. 

 

A taggyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kesjár Mátyás 
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37/2012(IX. 01.) CSPE határozat     11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

. Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése nem fogadja el az Országos Polgárőr 

Szövetség Elnökségének 55/2012. számú határozatát és a törvényes határidőn belül 

jogorvoslati kérelemmel – fellebbezéssel – a Gyulai Törvényszékhez fordul Országos 

Polgárőr Szövetség ellen az 55/2012 számú Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 

határozatának hatályon kívül helyezése érdekében. 

 Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület taggyűlése megállapítja, hogy a sérelmezett határozatban 

nincs megjelölve, hogy mivel sértette meg az egyesület a Polgárőr törvényt, az Országos 

Polgárőr Szövetség Alapszabályát. Az eljárás során a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

nem kapott lehetőséget arra, hogy az ügy tárgyalásán részt vegyen, illetve az üggyel 

kapcsolatosan az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségénél védekezését előterjessze. 

A taggyűlést megelőzően a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke többször is 

kezdeményezett az Országos Polgárőr Szövetsége Elnökénél az üggyel kapcsolatos 

információ kérést, illtetve az ügy tisztázását, azonban erre vonatkozóan a 2012. szeptember 1-

ig érdemi választ nem kapott, ezért a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületnek nincs más 

lehetősége, csak az, hogy a számára hátrányos 55/2012 OPSZ elnökségi határozat hatályon 

kívül helyezését kérje a törvényszéktől. 

A taggyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kesjár Mátyás 

 

38/2012(IX. 01.) CSPE határozat     11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség működésével 

kapcsolatban törvényességi ellenőrzést kezdeményez a törvényességet felügyelő Fővárosi 

Főügyészségen a következő indokok alapapján: 

 

Kéri a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a Fővárosi Főügyészségét, hogy állapítsa meg, 

hogy az OPSZ alapszabálya ellentétes a Polgárőrtörvény és a civil törvény előírásaival, a 

tagfelvételek esetén. 

Kérjük megállapítását annak, hogy az OPSZ alapszabálya jogellenesen kötelezi területi - 

megyei – tagságra a polgárőr egyesületeket. Véleményünk szerint e tagság csak önkéntesség 

alapján jöhet létre.  

Az OPSZ Etikai Bizottsága elnökének etikai vizsgálata nem felel meg az OPSZ 

Alapszabályában és az Etikai szabályzatban foglaltaknak. 

Az Országos Polgárőr Szövetség nem biztosít egyenlő feltételeket a vizsgálatba bevont 

polgárőr egyesületek és szervezetek ügyeinek rendezéséhez. 

Kérjük megállapítását annak, hogy az Országos Polgárőr Szövetség nem tesz eleget a 

polgárőr egyesületek felé tájékoztatási kötelezettségének. 

 

Kérjük a Fővárosi Főügyészséget, hogy kötelezze az Országos Polgárőr Szövetséget a 

jogsértések megszüntetésére.  

  

A taggyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2012. szeptember 20. 

Felelős:  Kesjár Mátyás 
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39/2012(IX. 01.) CSPE határozat     11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságánál 

Etikai vizsgálatot kezdeményez Gyarmati Sándor a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 

elnöke, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, az OPSZ Felügyelő bizottságának 

elnökhelyettes ellen a következő indokok alapapján: 

 

Álláspontunk szerint Gyarmati Sándor többször rosszhírbe hozta Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesületet, megnehezíti az egyesület működését, ebbéli magatartása véleményünk szerint 

összeegyezhetetlen a polgárőri tagsági jogviszonnyal. 

 

A taggyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2012. szeptember 20. 

Felelős:  Kesjár Mátyás 

 

 


