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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.
A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és
kötelessége. A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a
környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség
nyújt cselekvési lehetőséget. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és
megbecsülése fejeződik ki a polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi
garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes
társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerződéseknek
a rendőrséggel, az önkormányzattal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal való
együttműködés kereteinek meghatározása érdekében.
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.
Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, mely a 2011. évi CLXXV. egyesülési jogról
a közhasznú jogállásról a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény, valamint a 2011. évi CLXV. a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló törvény szerint tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Az
Egyesület demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik, önálló ügyintézői és
képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
Az Egyesület célja és feladatai:
-

A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi 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 2011. évi CLXV. 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.
Az Egyesület tevékenységi területe:
-

Polgárőr Egyesület
Területi Polgárőr Szövetség
Országos Polgárőr Szövetség

- A Polgárőr Szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a
politikai pártoktól független.
- A Polgárőr Szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „Polgárőr” megjelölést.
Nyilvántartásba vett más társadalmi szervezet az elnevezésben a Polgárőrséggel való
összeférhetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat.
- A Polgárőr Szervezet e jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell
tüntetni.
- A Polgárőr Egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme
valamint a bűnmegelőzés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot,
közúti baleset helyszínén, valamint oktatási intézmények közvetlen közelében
jelzőőri tevékenységet lát el.
- A Polgárőr Egyesület alapvető feladatán túlmenően kiegészítő és tevékenységet
láthat el önkéntes közreműködéssel:
- Katasztrófavédelem
- Baleset-megelőzés védelme
- Közterületi, közbiztonsági, figyelői szolgálat (térkamera rendszer)
- Idősek-, egyedülállók védelme
- Rendezvények biztosítása
A Polgárőr egyesület a meghatározott feladatait akkor kezdheti meg, valamint
végezheti
- működési területén illetékes Rendőrkapitánysággal, Önkormányzattal írásbeli
együttműködési megállapodást kötött.
- Az Országos Polgárőr Szövetség tagja
- A Polgárőr Egyesület működési területe annak a településnek, valamint az
azokkal közvetlenül határos település földrajzi területe, melyet a Polgárőr Egyesület
székhelyként megjelölt, valamint a bíróság bejegyzett.
2012. 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. Nemzeti és
városi ünnepek alkalmával közreműködik.
Ezen szolgálatok alatt a Dombóvári Polgárőrség 2012-ben:
- 2553 óra közös rendőrségi járőrözés
- 102 óra iskolai szolgálat
- 536 óra városi rendezvények
Összesen: 3191 óra szolgálatot teljesített, mely megyei szinten kimagasló. A 2012ben hatályba lépett Polgárőr törvény szigorításai következtében csökkent az előző
évekhez képest a Polgárőrség szolgálata.
2012-ben a Dombóvári Polgárőrség és tagjai elismerés és kitüntetésekben
részesültek.
-

Dudás Pál „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozatát
Csonka János és Loboda Mihály az „ Év polgárőre” kitüntetésben 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 2012. évi költségvetéséről
szóló 10/2012. III.12) számú rendelete alapján a Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi
Egyesület 1.000.000.- Ft., azaz egymillió forint támogatásban részesítette az
önkormányzat 2012. évi kiadásai terhére. a 2012. január 1. és 2012. december 31.
között keletkező költségekre, mint vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A
támogatásról 2013. 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 2012. évről szóló beszámolóját és pénzügyi elszámolását
elfogadja.

Király Gábor
egyesületi elnök

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200

Tárgy: 2012. évi elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012 évi
költségvetéséről szóló 10/2010.(III.8.). számú rendelete alapján Dombóvári Polgárőrség
Önvédelmi Egyesület 1.000.000.- Ft. azaz egymillió forint támogatásban részesítette az
önkormányzat 2012. évi kiadásai (működésre átadott pénzeszközök) terhére.
A támogatás 2012. január 1. és 2012. december 31. között keletkező költségeinkhez történő,
vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulásként.
Kötelezettségünknek eleget téve 2013. 01. 31-ig mellékeljük a beszámolót és a támogatás
elszámolását.

Dombóvár, 2013. január 10.

Tisztelettel:

Király Gábor
elnök

DOMBÓVÁRI POLGÁRŐRSÉG 2012. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Bevételek:
Polgármesteri hiv.

1 000 000 .-

Rendezvény bizt.

24 000.-

Tagdíj

31 000.-

Kamat
Összesen

765.1 055 765.-

Kiadások:
Gépkocsi költs

363 605.-

Telefon

198 170.-

Lakásgazdálkodás

366 285.-

Formaruha
Összesen

243 915.1 171 975.-

DOMBÓVÁRI POLGÁRŐRSÉG

Dátum

Gépkocsi

KIADÁSOK 2012.

Telefon

költség

Lakás

Formaruha

Összesen

3 900.-

48 370.-

gazdálkodás

január

30 495.-

13 975.-

február

23 800.-

12 950.-

36 750.-

március

22 310.-

12 700.-

35 010.-

április

5 000.-

12 740.-

17 740.-

május

33 660.-

19 720.-

június

24 200.-

13 030.-

július

27 400.-

18 380.-

68 555.-

114 335.-

augusztus

86 600.-

25 985.-

35 335.-

147 920.-

szeptember

27 415.-

18 835.-

3 590.-

49 840.-

október

53 655.-

19 570.-

1 940.-

75 165.-

november

15 015.-

17 065.-

2 860.-

34 940.-

december

14 055.-

13 220.-

Összesen

363 605.-

198 170.-

54 085.-

107 465.37 230.-

199 920.-

240 015.-

467 210.-

366 285.-

243 915.-

1 171 975.-

