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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, mely a polgárőrségről és a 
polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény szerinti 
tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Az Egyesület törvényesen működő, 
önszerveződésű, a közrend és közbiztonság, bűn- és balesetmegelőzési szervezetként 
jött létre 1992. évi bírósági bejegyzéssel.   
 
A törvény értelmében a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és 
közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 
közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint 
bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet 
lát el. 
 
A Dombóvári Polgárőr Egyesület a városi önkormányzat támogatásával végzi a 
tevékenységét a 20/2007. (II. 19.) Kt. sz. határozat alapján létrejött együttműködési 
megállapodásban rögzített keretek között, mely dokumentum rögzíti a felek 
kötelezettségeit és feladatait.  
 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szervezet többek között közreműködik a 
„Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” iskolakezdési akcióban, ezzel is segítve a 
gyerekbaleseteket elkerülését az iskolák környékén, illetve részt vesz az Országos 
Polgárőr Szövetség más kiemelt szakmai programjaiban is.  
 
Az elmúlt év elején elhunyt az Egyesület elnöke, Király Gábor, aki a tisztséget már 
hosszú évek óta töltötte be. Az Egyesület ezt követően új vezetőséget választott, 
jelenleg 24 fővel működünk. A 2019-es évben 1247 óra szolgálatot teljesítettek az 
állomány tagjai. Ebből az önkormányzati megállapodásban rögzített feladatokra 526 
óra jutott. A rendőrséggel kötött szerződés szerint a szolgálat 721 órát tett ki. Ez havi 
bontásban 140 óra átlag szolgálati órát jelentett. Az Egyesület a 2019. évben az 
Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben meghatározott feladatait és más 
kötelezettségeit teljesítette. Az Egyesület jelen van Dombóvár közösségi életében és 
jelentős szereplője annak.  
 
Az együttműködési megállapodás alapján Dombóvár Város Önkormányzata minden 
évben pénzügyi támogatást nyújt az Egyesület működéséhez és feladatainak 
ellátásához. A 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
alapján, külön kiadási előirányzatból a Dombóvári Polgárőr Egyesület 1.000.000,- Ft 
összegű támogatásban részesült a 2019. évi működése során felmerülő működési 
költségek, valamint a tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására. A 
felhasználásáról 2020. január 31-ig köteles számot adni az Egyesület. A 2019. évi 
támogatásból 283.475,- Ft fel nem használt pénzmaradvány keletkezett, amely jórészt 
abból adódott, hogy a harmadik, 300.000,- Ft összegű támogatási részlet átutalása 
2019. december közepén történt meg az önkormányzat részéről. A felhasznált 
716.525,- Ft összegű támogatásról az elszámolás benyújtása megtörtént. 
  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Egyesület beszámolóját, 
illetve engedélyezze, hogy a szervezet a 2019. évi támogatást 2020. június 30-ig 
használhassa fel. Az idei évi támogatás javasolt összege szintén 1 millió Ft, mellyel 
kapcsolatban a felhasználás határidejét 2021. március 31-ben indokolt megállapítani, 
ha a támogatás utolsó részletét ez év végén kapja meg az Egyesület. 
 
A fentiek alapján a beszámoló és az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a 
Tisztelt Képviselő-testülettől. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójáról és a 2020. évi 

támogatásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Polgárőr Egyesület beszámolóját a 2019. évi működéséről és tevékenységéről. A 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egyesület a 2019. évben fel nem használt 
283.475,- Ft összegű támogatást 2020. június 30-ig használja fel, és felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási szerződés módosítására. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 1 millió Ft összegű 
támogatásban részesíti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből, amelyet az 
Egyesület a működésével, valamint a polgárőri alapfeladatainak ellátásával 
összefüggésben a 2021. március 31-ig felmerülő kiadások finanszírozására 
használhat fel. A támogatás átutalására négy egyenlő részletben, minden negyedév 
végéig kerül sor 2020-ban. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 

Határid ő:  2020. február 29. – a szerződésmódosítás, illetve a támogatási szerződés 
megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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