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ELŐTERJESZTÉS 

„a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján  

a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények és jogszabályi háttér:  
„A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 
határozat) 3. pontja alapján a helyi közbiztonság javításának érdekében a Korm. határozat 2. 
mellékletében meghatározott települési önkormányzatok az ott meghatározott összegben, külön 
pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatásban részesülnek. 
 
A támogatás felhasználási határideje: 2018. június 30. 
 
Jelenlegi helyzet: 
Fenti Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium, mint Támogató Hajdúsámson Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 250 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosított, mely összeg a helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtására 
használható fel. 
 
A támogatás összege 2017. december 27. napján az önkormányzat számlájára megérkezett. 
 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a 
továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése alapján a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így 
különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés 
érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, 
óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 
3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen 
túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó 
működési költségekre használható fel. 
 
A támogatás nyújtása a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére támogatási szerződés keretében, 
átadott pénzeszköz formájában történik. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételeket 
és kötelezettségeket is, melyeket a Kedvezményezett részére a támogatói okirat előír. 
 
A támogatás átadott pénzeszköz formájában történő biztosításának fedezete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezményezett 
köteles gondoskodni. A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatás 
felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig szükséges 
benyújtania a területi polgárőr szövetség útján a Támogató részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A helyi közbiztonság javítása érdekében 
átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül” tárgyában hozott, 1978/2017. 
(XII. 19.) Korm. határozat alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a 
helyi közbiztonság javítása érdekében 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, 
átadott pénzeszköz formájában.  
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A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: 
Ptv.) 3. § (1) bekezdése alapján a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a 
helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 
közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, 
általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) 
bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően 
kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési 
költségekre használható fel, lekésőbb 2018. június 30. napjáig.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet a döntésről 
értesítse és a támogatás nyújtása tárgyában a támogatási szerződést kösse meg. 
 
A támogatás átadott pénzeszköz formájában történő biztosításának fedezete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: a kiértesítésre: azonnal, a támogatási szerződés megkötésére: legkésőbb 2018. február 28. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
Hajdúsámson, 2018. február 12. 
 
 
        Antal Szabolcs 
          polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Zelenákné Őri Beáta  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 


