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ELŐTERJESZTÉS
A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolója
1. napirendi pont
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése –
egyebek mellett – az önkormányzat feladatává teszi a „közreműködést a település közbiztonságának biztosításában”.
A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület – 1999.óta látja el feladatát, idei évben 20 éves a
fennállásuk – a rendőrséggel és az önkormányzattal együttműködve segítik és biztosítják a zökkenőmentes társadalmi életet településünkön, valamint a magántulajdon védelmében való közreműködést. ( 1. számú melléklet a beszámoló )
A képviselő-testületünk a 2018.évre 1.180.000 Ft támogatást hagyott jóvá a költségvetésben
( anyagilag is méltányolva az egyesület megújításra való törekvését ), melyből 400.000 Ft összeg
kötött felhasználású támogatás volt, kizárólag új tag felszelésére volt fordítható, tagonként
100.000 Ft összeggel. A tavalyi évben 3 új tagja lett a Polgárőr Egyesületnek, ezért 1.080.000
Ft önkormányzati támogatási összeggel kell elszámolnia.
Az Egyesület részére megküldésre került a támogatási megállapodás, melyben a Támogatott vállalta, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet értelmében a támogatott nevére,
támogatás céljára, a támogatási program megvalósítási helyére, elszámolásra vonatkozó adatokat
központi honlapon közzé kell tenni. Az egyesület a tavalyi évi támogatásról szóló beszámolót
elkészítette, az önkormányzathoz beadta, ezért kérem annak elfogadását is ( mivel nagyon sok
kisebb összegű számla van, ezért azok teljes terjedelemben az önkormányzatnál megtekinthetők,
a beszámoló mellé kategóriánként számlaösszesítő lett csatolva -2. számú melléklet elszámolás )
Az elmúlt ülésen a Polgárőr Egyesület benyújtotta 2019.évre vonatkozó költségvetési igényét,
mely az eddigi éveket jóval meghaladta, és ezért kérte a képviselő-testület, hogy a soron következő ülésen az egyesület elnöke vázolja fel a pontos költségvetési igényt. Felmerült továbbá az is,
hogy az egyesület jogszerűen működik-e, mivel 2 éve már nem tudtak elnököt választani. Az Országos Polgárőr Szolgálta 2018.év végén tartott ellenőrzést az egyesületnél, ahol azt állapították
meg, hogy az egyesület jól működik, sem vezetési, sem egyéb problémákat nem tapasztaltak. Bán
Ernő megbízott vezető beszámolt az ellenőrzésnél a létszámról és a munkavégzésről. Elmondta,
hogy az operatív dolgokat ő végzi, a pénzügyi elszámolásokat pedig az elnök-Lukács Lajosvégzi.
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Kérem a T. Képviselő-testületet ,hogy az Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
– az Egyesület munkáját megköszönve – fogadja el.
A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség elegendő.
……../2019.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes Polgárőr
Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak,
elnökének áldozatos munkáját – elfogadja.
A képviselő-testület elfogadja a tavalyi évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi beszámolót is.
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