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Meglei (Fővdrosí) Tagszövetségi Elnök arak!

Az

Országos Polgárőr Szövetség 2016. április 1-jén, pénteken, 10.00 órai kezdettel tartja
2016. évi beszámoló küldöttgyűlését, amelynek helyszíne az Országos Rendőrfőkapitányság ll39 Budapest, Teve utca 4-6. szám alatti székházának Auditóriuma.

Mellékelve megküldöm a küldöttgyűlési képviselő mandátumának igazolására szolgáló

MEGBÍZÓLEVÉL -mintát, amelyet kérem, hogy személyre szólóan 2 eredeti péIdányban
töltsenek ki és hitelesítsenek minden küldöttgyűlési képviselő részére.
(A megbízólevél 5 évre szól, és ezalatt azOPSZ minden küldöttgyűlésére érvényes!Az
egyik eredeti példány a küldöttnél marad, a másikat az OPSz-nek le kell adni!)
Felhívom a fig],elmét minden részvevőnek az alábbiakra:

o

o
o
o

A rendezvény helyszínén,a környező utcákban lehetőség leszJizetős parkoldsra. Ezért

lehetőleg kisbuszokkal jöjjenek. Ha 2016. mdrcius 29-éig a gépkocsik rendszúmdt az
írodavezetők az OPSz-nek megadjók, azok behajthatnak az ORFK előtti sorompóval
biztosított behajtón, és belül parkolhatnak"

A személyre szóló meghívót - amely az ORFK épületébetörténő belépésíjogosultsúg
igazoltísdra és a belépésiregisztrdcióra szolgál - mindenki hozza magával (kivéve
azokat, akikkel ezt külön 20|6. március 29-éig egyeztettük, és őket a névjegyzékre
felvettük).

Kérjük, hogy legalább l órával korábban érkezzenek A beléptetéskor - az országos
rendőr-főkapitányi belső utasítás értelmében- mindenki átveszi a belépő kálaáí,
amelyet a nyakba akasztva köteles a benntartózkodás ideje alatt viselni, majd pedig a
távozáskor leadni! A beléptetést megyénkénttöbb beléptető ponton intézzűk"
A küldöttgyűlési képviselő a por,cÁnőR IGAzoLvÁNyÁr és a nevére kitoltott és a
megyei (fovárosi) szövetség elnöke és két okirati tanű által hitelesített, majd ezáltal a
mandátuma igazolására szolgáló ,MnenízótEvElEt'' hozza magával, és azt a
küldöttgyűílési regisztrúcíónúla polgárőr igazolványával és a lrncHívórÁvll
egyeztetve mutassa be, a jelenléti ívet írja alá 2 példánvban. Ennek hiányában NEM
gyakorolhatj a szav azatij ogát

!!!

Kérem Elnök urat és az irodavezetőket, hogy a fentiekről tájékoztassák az érintetteket.
Jelen körlevél az OPSZ honlapján is elérhető.
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