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Tisztelt Képviselő-testület! 

2009 őszén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) felhívást tett 
közzé a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében önkormányzatok részére biztosított 
településőrök foglalkoztatásának támogatására. 

Békés Város Önkormányzata élt a felhívás adta lehetőséggel és 312/2009. (X. 1.) 
határozatával benyújtotta pályázatát 2 fő településőr foglalkoztatására 2009. december 1. 
napjától, első körben 2009. december 31-ig terjedő határozott időre.  A benyújtott pályázat 
nyert, a támogatási szerződés 2009. október 15-én jött létre az Önkormányzat és az IRM között. A 
szerződés szerint a 2009. évben már támogatásban részesülők 2010-ben is támogatásra kerülnek 
mindaddig, amíg a támogatási szerződést a Támogató vagy a Támogatott fel nem mondja, vagy 
attól el nem áll, így automatikusan részt vettünk a 2010. évi támogatási körben is. 

A minisztérium általi támogatás a dologi kiadások (mobil telefon, biztonsági mellény, 
sapka, táska, zseblámpa stb.) fedezetére nyújtott egyszeri támogatást, továbbá a településőr 
munkabéréből havi 2 fő x 71.500.- Ft (2010. január 1-től 73.500,- Ft) és annak járulékait, azaz 
181.610.- Ft támogatást nyújtott havonta – negyedévi elszámolással – 2010. december 1. 
napjáig. A támogatási szerződésben a támogatás időtartama nem került meghatározásra, és utalás 
sem volt arra, hogy a támogatási időszak 2010 decemberében véget ér, azonban a támogatás 
folyósítása 2010. december 1-el megszűnt. További támogatási lehetőségre felhívást, tájékoztatást 
az IRM honlapján nem találtunk, illetőleg tájékozódva a más településeken tapasztaltakról, nincs 
ismeret arról, hogy tovább folytatódna a településőrök foglalkoztatásának támogatása. 

A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatás felhasználásával megszerzett 
tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyakat kötelező volt leltárba venni, melyek a szerződés 
aláírásától számított három éven belül csak a Minisztérium előzetes jóváhagyásával idegeníthetők 
el. Ennek betartása 3 éven belül bármikor ellenőrizhető. Ebből arra lehetett következtetni, hogy az 
IRM több éves távlatban fenn kívánja tartani a településőri programot. 

Megítélésünk szerint a 2 fő településőr munkájára változatlanul szüksége van a városnak a 
közrend és a helyi közbiztonság erősítése érdekében 

A településőr előírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem 
rendelkezik, kényszerítő eszközt nem alkalmazhat. A településőrök munkájuk során szorosan 
együttműködnek a rendőrséggel, azonban tevékenységüket az önkormányzatok irányítják. Az 
elmúlt egy év során több alkalommal is sor került közös járőrözési akciókra a rendőrséggel, 
polgárőrséggel, nemzetőrséggel, mezőőrökkel. Fő feladataik: 
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- A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének 
támogatása. 

- A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-
felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése 
az illetékes hatóságnál. 

- A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, 
utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés. 

- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, 
tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony 
támogatása. 

- A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés a rendfenntartásban és a 
forgalomirányításban 

- Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során 
közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a 
helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában. 

Településőreink több esetben értek tetten elkövetőket, illetve mindketten több alkalommal 
észleltek bűncselekmény elkövetésére utaló jeleket, melyet haladéktalanul jeleztek a rendőrség felé, 
több ügyben nyomozás indult. Már jelenlétükkel is egyfajta visszatartó erőt jelentenek. 
Rendszeresen változtattuk a településőrök beosztását, így eltérő időszakokban adtak szolgálatot, 
ami az elkövetők számára nehezebbé tette a mozgásuk kiszámíthatóságát. 

Jelenleg a két településőr foglalkoztatásával kapcsolatban egy településőrre a Munkaügyi 
Központtól támogatást kapunk 2010. február végéig, a másik foglakoztatását az önkormányzat a 
jövő évi költségvetés elfogadásáig saját erőből finanszírozza. 

Fentiekre tekintettel a településőrök 2011. évben történő foglalkoztatása továbbra is 
indokolt, ehhez a tárgyi eszközök is adottak, bérköltségükre és a tevékenységükkel kapcsolatos 
dologi költségekre pedig megfelelő forrást célszerű keresni a 2011. évi költségvetés tervezésénél. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településőrök foglalkoztatásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2010. december 8. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


