
VMPSZ 2019. évi Küldött közgyűléseinek határozatai 

 

KGY/1/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 55 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, elfogadta, hogy a 

közgyűlésről hangfelvétel készül. 

 

KGY/2/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 55 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással Kiss Viktória 

úrhölgyet elfogadó nyilatkozata alapján a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé 

megválasztotta. 

 

KGY/3/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Németh Tibor urat 

elfogadó nyilatkozata alapján küldöttgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztotta. 

 

KGY/4/2019. (V.18.) határozatát 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, Szalai Lajos urat 

elfogadó nyilatkozata alapján küldöttgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztotta. 

 

KGY/5/2019. (V.18.) határozat 

 

A küldöttgyűlés 55 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a  

2019. május 18. napjára összehívott ülés meghirdetett napirendjét. 

 

KGY/6/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 55 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a VMPSZ 

alapszabály módosítását elfogadta. 

 

KGY/7/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a VMPSZ 

Elnökségének a polgárőrség 2018-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta 

 

 

 



KGY/8/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a VMPSZ 2018. évi 

gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét 

elfogadta. 

 

KGY/9/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a VMPSZ 

elnökhelyettesének előterjesztése alapján az VMPSZ 2019. évi költségvetését elfogadta 

 

KGY/10/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, elfogadta, hogy a 

Vas Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége jogosult az elfogadott 2019. évi költségvetés 

bevételi és kiadási főösszeg legfeljebb 10%-os nagyságrendű módosítására. 

 

KGY/11/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a VMPSZ 

elnökhelyettesének előterjesztése alapján a 2019. évi tagdíj megállapítását: megyei polgárőr 

egyesületenként 1.000 Ft összegben elfogadta. 

 

KGY/12/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a VMPSZ Felügyelő 

Bizottságának a 2018-ban végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

KGY/13/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Méhes Attilát 

elfogadó nyilatkozata alapján küldöttgyűlési szavazatszámláló biztossá megválasztotta. 

 

KGY/14/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Rodler Tamást 

elfogadó nyilatkozata alapján küldöttgyűlési szavazatszámláló biztossá megválasztotta. 

 

 

 



KGY/15/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Hadászi Zsoltot 

elfogadó nyilatkozata alapján küldöttgyűlési szavazatszámláló biztossá megválasztotta. 

 

KGY/16/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 49 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 5 tartózkodással Gömböcz Zoltánt 

elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ elnökségi taggá megválasztotta 2021. február 13-ig. 

 

KGY/17/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 50 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodással Németh Tibort 

elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ elnökségi taggá megválasztotta 2021. február 13-ig. 

 

KGY/18/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 35 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 19 tartózkodással Varga Miklóst 

elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ elnökségi taggá megválasztotta 2021. február 13-ig. 

 

KGY/19/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Németh Tibor Urat 

összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján 2019. május 18. napjától 2021. május 

21-ig, az OPSZ küldöttnek megválasztotta. 

 

KGY/20/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Könczölné Bernáth 

Ilona Asszonyt elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ Jelölő és Választási Bizottság elnökévé 

megválasztotta 2019. május 18. napjától 2024. május 18-áig. 

 

KGY/21/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Kajcsos Lajos Urat 

elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ Jelölő és Választási Bizottság tagjává megválasztotta 

2019. május 18. napjától 2024. május 18-áig. 

 



KGY/22/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 53 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Szalai Lajos Urat 

elfogadó nyilatkozata alapján VMPSZ Jelölő és Választási Bizottság tagjává megválasztotta 

2019. május 18. napjától 2024. május 18-áig. 

 

KGY/23/2019. (V.18.) határozat 

A küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a küldöttgyűlés 

elfogadta, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség vállalja, hogy a digitális polgárőrség minta 

megyéje legyen. 

 

 

 


