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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 11. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) 
egyetértett azzal, hogy a belügyminiszter − külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása 
nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján − a helyi közbiztonság javítása érdekében költségvetési támogatást 
nyújtson a települési önkormányzatok számára, és e céllal döntött a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 
 
A Belügyminisztérium a helyi közbiztonság javítása támogatásának céljával 600.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít Komló Város Önkormányzat részére, melynek 
felhasználására a BMÖGF/944-2/2017. iktatószámú támogatói okiratban foglaltak szerint 
kerülhet sor. A támogatás folyósítása a támogatói okirat kibocsátását követően megtörtént, így 
a teljes összeg az önkormányzat rendelkezésére áll.  
  
Támogatói okirat rögzíti, hogy a támogatás polgárőr egyesület − a polgárőrségről és a 
polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 
(1) bekezdése szerinti − 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. 
 
Komló városában a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében 21 éve folytat 
kiemelkedőn fontos tevékenységet a Komlói Polgárőr Egyesület. A Belügyminisztérium által 
biztosított forrás lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat az egyesület működését a 
nem költségvetési szervként megítélt támogatáson felül is támogassa.  
 
A támogatás felhasználásával kapcsolatban megtörtént az előzetes egyeztetés mind az 
országos, mind a megyei polgárőr egyesületek szövetségével is. 
 
A támogatás felhasználási határideje 2018. június 30. A kedvezményezett önkormányzat a 
támogatás felhasználást követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig szakmai 
és pénzügyi beszámolót nyújt be a területi polgárőr szövetség útján a támogató minisztérium 
részére, amelyben szöveges indoklással, valamint a szükséges pénzügyi dokumentumokkal 
alátámasztottan beszámol a támogatás célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 
A kedvezményezett önkormányzat a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i 
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 
 
Fentiekkel összefüggésben az önkormányzatnak szükséges az egyesülettel működési célú 
pénzeszköz átadásra irányuló megállapodást kötni, melyben rögzíteni kell a feladatellátás 
támogatói okirattal összhangban álló szabályait, így különösen a támogatási feltételeket és 
kötelezettségeket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
„M űködési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a helyi közbiztonság javítása támogatásának céljával 600.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Komlói Polgárőr Egyesületnek, melynek 
forrásaként a Belügyminisztérium által – azonos céllal és összegben – biztosított, előző 
évben leutalt támogatás összegét jelöli meg. 

 
2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a belügyminisztériumi támogatás 

felhasználási határideje 2018. június 30., és a kedvezményezett önkormányzat a 
támogatás felhasználást követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig 
szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a területi polgárőr szövetség útján a támogató 
minisztérium részére, amelyben szöveges indoklással, valamint a szükséges pénzügyi 
dokumentumokkal alátámasztottan beszámol a támogatás célnak megfelelő és 
rendeltetésszerű felhasználásáról.  
A képviselő-testület a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, 
az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 
 

3.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BMÖGF/944-2/2017. 
iktatószámú támogatói okiratban foglaltakkal összhangban – az 1. pontban 
meghatározott céllal és összegben – működési célú pénzeszköz átadásra irányuló 
megállapodást kössön a Komlói Polgárőr Egyesülettel. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 
K o m l ó, 2018. március 1. 
 
 
 
          Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


