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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011-ben Civil Díjakkal kitüntetett Dombóvári polgárőrség Önvédelmi
egyesület a Képviselő-testület támogatásával látja el feladatát, együttműködési
megállapodásban rögzített keretek között. 20/2007.(II.19.) Kth. számú képviselőtestületi döntés alapján.
A Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Dombóváron törvényesen működő,
lakossági önszerveződésű, szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi
bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezet- és
természetvédelmi célú szervezetként -1992. októberi bírósági bejegyzéssel- jött létre.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a 2006. évi LII. (Ptv.) törvény, és a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú tevékenységet folytató társadalmi
szervezet. Az Egyesület demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik, önálló
ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
- Közhasznú tevékenysége során a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 1. § (1) bekezdésének f pontjában és 2. § (1) bekezdésében és a 2/A
§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) bekezdésében meghatározott állami közfeladatot lát el a
Rendőrséggel és Dombóvár Város Önkormányzatával történő
együttműködése során 20/2007. (II.19.) Kth.
- Tevékenysége során együttműködik az Országos Polgárőr Szövetséggel
(OPSZ).
- Nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
Az Egyesület tevékenységi területe:
-

Közrend és közlekedésbiztonság biztosítása.
Gyermek- és Ifjúságvédelem.
Környezet- és Természetvédelem.

Az Egyesület célja és feladatai:
-

-

A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési)
önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a
lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés
erősítése.
A közrend és a közlekedésbiztonság elősegítése, a bűncselekmények és a
balesetek megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetés természetvédelem.
Az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság
javítása érdekében az Egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját
elősegítő információk népszerűsítése.

A Polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (Ptv.) szabályai egyértelművé és
mindenki számára jól érthetővé teszi a polgárőrség tevékenységi területeit, kijelöli a
társadalmi bűnmegelőzés civil oldalán azt a pontos és egyébként igen széles cselekvési
sávot, amelyben szerepet szán az önkéntes közreműködésnek.
A Polgárőrségről szóló törvény által a polgárőrség kölcsönös együttműködésre
kötelezett:
- A helyi önkormányzatok,
- az állami és önkormányzati szervezetek,
- a rendőrség, a katasztrófavédelem, illetve a vám- és pénzügyőrség szervei,
- a környezete- és természetvédelmi szervezetek,
- a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok, valamint
- a Személy-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
A kölcsönös együttműködés pedig fogalmilag és tartalmilag egyértelműen jelzi, hogy
a megjelölt partnerek számára is kötelezettségként jelenik meg a polgárőrségekkel a
kapcsolattartás, a közös cselekvés. A felek kötelezettséget kaptak arra, hogy az
együttműködés tartalmi elemeit, a közös feladatok ellátásának rendjét írásbeli
együttműködési megállapodásban rögzítsék, valamint megállapodásokat kössenek.
A Polgárőrség a Képviselő-testület támogatásával látja el feladatát, együttműködési
megállapodásban rögzített keretek között. Együttműködési megállapodása van a
Dombóvári Rendőrkapitánysággal. A polgárőrség vezetősége képviselteti magát az
OPSZ-ben, valamint a Megyei Szövetség elnökségében is.
2011. évben teljesített tevékenységünk:
A Polgárőrség biztosítja a városi rendezvényeket, rendőrséggel közösen járőrözik,
valamint felkéréseket teljesít civil szervezeteknek, iskoláknak, diákok felügyeletét
biztosítja. Májustól szeptemberig a közterület-felügyelőkkel közösen a város
ellenőrzését és Gunaras idegenforgalmát és közbiztonságát felügyeli.
Ezen szolgálatok alatt a Dombóvári Polgárőrség 2011-ben:
- 2805 óra közös rendőrségi járőrözés
- 505 óra iskolai szolgálat
- 1020 óra városi rendezvények
- 424 óra közterület-felügyelőkkel közös szolgálat
Összesen: 4754 óra szolgálatot teljesített, mely megyei szinten kimagasló.
2011. kiemelkedő év volt szolgálat tekintetében, ugyanakkora létszámmal teljesítettük
szolgálati feladatunkat.
A legtöbb szolgálati idő, amit egy-egy polgárőr teljesített:
- 532,5 óra
- 499,5 óra
- 489 óra
- 400 óra
- 317,5 óra

A teljesség igénye nélkül, mindezt szabadidőnkben és önként tettük.
2011-ben a Dombóvári Polgárőrség és tagjai elismerés és kitüntetésekben
részesültek.
-

Az Egyesület 2011-ben Civil Díjat kapott dombóvártól
Tolnai Attila szolgálati vezető „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozatát
2011.-ben alapított és először átadott Polgárőr Aranygyűrű elismerést
Hagyanek József kapta
- A Polgárőrség fennállásának 20-dik évfordulója alkalmából:
· Balassa Ernő
· Hagyanek József
· Nagy Sándor
elismerő oklevél és tárgyjutalomban részesültek.
- Az Év Polgárőre elismerésben és tárgyjutalomban részesült Tárnok István és
Biloránszki László
Ezen elismerések országos, megyei, városi szinten kerültek átadásra.
A Dombóvári Polgárőrség és városunk hírnevét öregbítette Csuti János, aki a
transzplantáltak
világjátékán
megvédte
korábbi
világbajnoki
győzelmét
asztaliteniszben, valamint Tolna Megye Sportólója elismerésben is részesült.
Ezenkívül részt vettünk a megyei polgárőr napon, részesei voltunk a kistérségi
rendőrnapnak is. Mint civil szervezet, résztvevői voltunk az Őszi civil Fesztiválnak.
Állandó résztvevői vagyunk a Civil Fórumnak.
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a 2011. évi költségvetéséről
szóló 12/2011. III.4) számú rendelete alapján a Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi
Egyesület 1.000.000.- Ft., azaz egymillió forint támogatásban részesítette az
önkormányzat 2011. évi kiadásai terhére. a 2011. január 1. és 2011. december 31.
között keletkező költségekre, mint vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A
támogatásról 2011. január 31-ig kötelesek vagyunk beszámolni, melynek most eleget
teszünk a mellékelt pénzügyi beszámolókkal.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Polgárőrség
Önvédelmi Egyesület 2011. évről szóló beszámolóját és pénzügyi elszámolását
elfogadja.

Király Gábor
egyesületi elnök

Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200
ügyintéző: Király Gábor
Dombóvár Város Képviselő-testülete
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200

Tárgy: 2012. évi támogatás

Tisztelt Képviselő-testület!

20/2007.(II.19.) Kth. számú határozatában jóváhagyott Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi
Egyesülete és a Dombóvár Város Önkormányzata Együttműködési megállapodásában foglalt
feladatok támogatására rögzített költségvetési támogatást szíveskedjenek biztosítani a 2012.
évi költségvetési rendeletben, a Polgárőrség Önvédelmi Egyesület számára.
Támogatottként vállaljuk, hogy a támogatás összegét az önkormányzattal 2007. február 26-án
kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok elősegítésére fordítjuk.

Dombóvár, 2012. január 30.

Tisztelettel:

Király Gábor
elnök

Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200
ügyintéző: Király Gábor
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200

Tárgy: 2011. évi elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011 évi
költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.). számú rendelete alapján Dombóvári Polgárőrség
Önvédelmi Egyesület 1.000.000.- Ft. azaz egymillió forint támogatásban részesítette az
önkormányzat 2011. évi kiadásai (működésre átadott pénzeszközök) terhére.
A támogatás 2011. január 1. és 2011. december 31. között keletkező költségeinkhez történő,
vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulásként.
Kötelezettségünknek eleget téve 2012. 01. 31-ig mellékeljük a beszámolót és a támogatás
elszámolását.

Dombóvár, 2012. január 30.

Tisztelettel:

Király Gábor
elnök

Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200
ügyintéző: Király Gábor
Dombóvár Város Polgármestere
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200

Tárgy: 2012. évi támogatás

Tisztelt Polgármester Úr!

20/2007.(II.19.) Kth. számú határozatában jóváhagyott Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi
Egyesülete és a Dombóvár Város Önkormányzata Együttműködési megállapodásában foglalt
feladatok támogatására rögzített költségvetési támogatást szíveskedjenek biztosítani a 2012.
évi költségvetési rendeletben, a Polgárőrség Önvédelmi Egyesület számára.
Támogatottként vállaljuk, hogy a támogatás összegét az önkormányzattal 2007. február 26-án
kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok elősegítésére fordítjuk.

Dombóvár, 2012. január 30.

Tisztelettel:

Király Gábor
elnök

A Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület 2011 évi pénzügyi
összesítője

Bevétel:
Önkormányzat támogatás:
Tagdíj:
Rendezvénybiztosítás:
Banki kamat:
Összesen:

1.000.000.- Ft.
26.000.- Ft.
81.000.- Ft.
530.- Ft.
1.107.530.- Ft.

Kiadás:
Gépkocsi kts.:
Telefon kts.:
Irodaszer, nyomtatvány:
Posta, bankköltség:
Formaruha:
Iroda fenntartási kts.:
Működési kts.:
Összesen:

354.235.- Ft.
174.440.- Ft.
13.680.-Ft.
129.830.-Ft.
10.985.- Ft.
144.705.-Ft.
205.570.-Ft.
1.033.445.-Ft.

