A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA

KONGRESSZUS

Tagjai: a tagszervezetek titkárai, az elnök és a főtitkár.
Választja: elnököt, főtitkárt, főtitkár-helyettest, a FEB tagjait,
Ülésezik: szükség szerint, de legalább 4 évente.
Tanácskozási joggal részt vesz: a főtitkár-helyettes, a FEB tagjai, a
megyei (intézményi) elnökök, a tagozatok és szekciók titkárai, a
területi elnökök, a tanintézeti ügyvivő, valamint a Központi
Koordinációs Iroda és a Jogsegélyszolgálat vezetői.

ELNÖK
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
elnök + 2 tag

FŐTITKÁR

MEGYEI ELNÖKI ÉRTEKEZLET
Tagjai: megyei (intézményi) elnökök, a tagozatok titkárai,
valamint az FRSZ elnöke és főtitkára.
Ülésezik: évente min. 1-szer
Tanácskozási joggal vehetnek részt: a főtitkár-helyettes, a területi
elnökök, a tanintézeti ügyvivő, a szekciók titkárai, a FEB tagjai,
valamint a KKI és a Jogsegélyszolgálat vezetői

FŐTITKÁRHELYETTES

KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS
IRODA
és
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

TERÜLETI ELNÖK
Feladatuk: a megyék és a KKI közötti kapcsolattartás , a
SZEKCIÓK
(határrendész)

TERÜLETI ELNÖKSÉGEK
Tagjai: a területi elnök, megyei elnökök
Választja: területi elnököt
Ülésezik: szükség szerint, de legalább 5 évente
Közép-magyarországi Területi Elnökség: ORFK, KR,
BRFK, PMRFK, KEM megye
Észak-magyarországi Területi Elnökség: NógrádHeves- és BAZ megye,
Észak-alföldi Területi Elnökség: Szabolcs-SZ-B-, HajdúB- és Jász-N-SZ megye
Dél-alföldi Területi Elnökség: Bács-Kiskun-, Csongrádés Békés megye,
Észak-dunántúli Területi Elnökség: Győr-M- S-, Vas-,
Veszprém- és Zala megye
Dél-dunántúli Területi Elnökség: Baranya-, Fejér
Somogy- és Tolna megye

MEGYEI (INTÉZMÉNYI) TITKÁRI ÉRTEKEZLETEK
Tagjai: Tagszervezeti titkárok
Választja: a megyei elnököt, elnök-helyettest, (ha
részesül a tagdíjból gazdaságist is)
Ülésezik: szükség szerint, de legalább 5 évente

TANINTÉZETI
ÜGYVIVŐ

TANINTÉZETI TAGOZAT TITKÁRI
ÉRTEKEZLETE
Tagjai: RSZKI-k titkárai, a tagozat
titkára és a tanintézeti ügyvivő
Választja: a tagozat titkárt és
helyettesét (ha részesül a tagdíjból
gazdaságist is) a Tanintézeti Ügyvivőt
Ülésezik: min. 5 évente

TAGSZERVEZETEK
Választja: a titkárt és helyettesét, valamint a gazdasági vezetőt.
Ülésezik: 5 évente, illetve a tisztújítások alkalmával, vagy ha a tagok 10 %-a kezdeményezi.
A tagszervezet vezetősége teljes körű felhatalmazást kap a tagszervezet pénzeszközei feletti rendelkezésre. A tagság irányában
történő beszámolás évente egy alkalommal írásban történik, a KKI által elkészített pénzügyi elszámolás megküldésével.
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