
Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 949.                                                                                               Telefon: 30/621-6200 

  

                                                                          e-mail: csm.polgaror@gmail.com 

                   CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI POLGÁRŐR 

                    SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 

    
 

 

MEGHÍVÓ 
 

a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2022. évi tisztújító 
közgyűlésére  

 
 

 
Helyszín: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság II. emelet  

tanácsterem (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.) 
 

Időpont:  2022. november 19. (szombat) 09.30 óra 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

Amennyiben nincs meg a határozatképesség a megismételt küldöttgyűlést az eredeti 
helyszínen, az eredeti időpontban és az eredeti napirendi pontokkal ismételten összehívom, ami 
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 
 
Az alapszabályban foglaltakra figyelemmel az ismételt küldöttgyűlés időpontja: 

 
2022. november 26. (szombat) 09.30 óra.  

 
Közgyűlés napirendi pontjai: 
 

1. CSCSMPSZSZ elnökének szóbeli kiegészítése az elmúlt 5 év feladatairól.  
előterjesztő: Batiz István  

2. Beszámoló a CSCSMPSZSZ 5 éves gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.  
előterjesztő: Tóth Zoltánné  

3. CSCSMPSZSZ Felügyelő Bizottság tájékoztatója. előterjesztő: Kis Róbert 
4. Hozzászólások, javaslatok, válaszadás. előterjesztő: érintettek 
5. Beszámolók elfogadása, szavazások. előterjesztő: levezető elnök 
6. Felügyelő bizottság új tagjának megválasztása. előterjesztő: Batiz István 
7. A Megyei Szövetség elnökségének lemondó nyilatkozata. előterjesztő: Batiz István 
8. Jelölő és Választási Bizottság előterjesztése a megyei elnökség új tagjaira, a jelölő listára 

felkerült személyekről. előterjesztő JVB elnök, Pintér Gábor  
9. Hozzászólások, javaslatok, észrevételek. előterjesztő: érintettek 
10. Szavazás az új elnökségi tagokra. előterjesztő JVB elnök, Pintér Gábor  
11. Jutalmazások 
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Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Felhívom figyelmét, hogy a közgyűlésen csak érvényes mandátummal rendelkező személy szavazhat. A 
belépéskor a jelenléti ív aláírását követően kerül átadásra a sorszámozott szavazólap. 
Csak az újonnan megválasztott elnöknek szükséges megbízólevelet hoznia magával, más esetben nem 
kérünk. (pl: Kübekháza Egyesület elnökváltás) 
 
A tagegyesületet a megyei közgyűlésen a szervezet alapszabályában meghatározott, illetve egyesületi 
közgyűlés határozatával megválasztott személy képviselheti az elnököt. 
Amennyiben az alapszabálytól eltérő személy kerül megbízásra, úgy köteles az elnök által aláírt 
megbízólevelet magával hozni. Ha megbízólevelet nem tud felmutatni, úgy kizárólag részvételi 
jogosultsággal rendelkezik, de a szavazásban nem vehet részt.  
 
Kérem, hogy a szavazási jogosultsággal rendelkező polgárőr távolmaradása esetén elnök asszony/úr 
legalább egy személy delegálásáról gondoskodjon, hogy az elhangzottakról tájékoztatást adhasson.  
 
A közgyűlésre készített írásbeli dokumentumok takarékossági okok érdekében elektronikus 
levelezőrendszeren kerülnek megküldésre, illetve elérhető a CSCSMPSZSZ honlapon is.  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az értekezlet időtartama maximum 140-150 perc lesz!! Javaslom elnök 
asszony/úrnak a személyes jelenlétet. 
  
Kérem, hogy az egyesület részéről a küldöttgyűlésre delegált személy nevét legkésőbb 2022. november 
16-án 12.00 óráig az iroda részére – a szükséges adminisztrációs tevékenység érdekében – megküldeni 
szíveskedjék. 
 
A rendezvény befejezését megelőzően elismerések átadására is sor kerül. Részükre a meghívó későbbi 
időpontban kerül megküldésre.  
 
Elnök Asszony/Úr részvételére a határozatképes közgyűlés megtartása érdekében feltétlenül számítok. 
 
 
 
Szeged, 2022. november 03. 
        
 
 

   Üdvözlettel: 
 
 
             
                       Batiz István  

       elnök 
 


