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Tisztelt Képviselı-testület! 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) felhívást tett közzé a közrend és 
a közbiztonság erısítése érdekében közterület-felügyelıket nem foglalkoztató 
önkormányzatok részére.  A felhívás alapján támogatásban részesülhet az a közterület-
felügyelettel vagy közterület-felügyelıvel nem rendelkezı községi, városi, fıvárosi és kerületi 
önkormányzat, valamint települési önkormányzatok társulása, amely a helyi közbiztonságot ún. 
településırrel kívánja megerısíteni.  

Az önkormányzat döntésétıl függıen - figyelemmel a lakosság létszámára - településenként 
legfeljebb 2 fı településır  meghatározott költségei bér és egyszeri dologi kiadások finanszírozása 
támogatható. 

Ha a településır közcélú munka keretében foglalkoztatható, akkor csak az egyszeri dologi 
költségekre jár támogatás. 

Ha a közcélú munka keretében nem foglalkoztatható a településırként igénybe venni kívánt 
személy, a bruttó 80.000,- Ft egyszeri támogatás mellett a foglalkoztatni kívánt településır 
munkabérébıl havi 71.500,- Ft és annak járulékai (27 %) mértékéig rendszeres támogatást is 
nyújt. 

Az elsı támogatási kör 2009. október 1-jétıl 2009. december 31-éig tart, a támogatás 
folyósítására a támogatási szerzıdés aláírását követıen kerül sor. A 2009-ben már 
támogatásban részesülık 2010-ben is – a forrás rendelkezésre állásának függvényében – 
támogatásra kerülnek mindaddig, amíg a támogatási szerzıdést a Támogató vagy a Támogatott fel 
nem mondja, vagy attól el nem áll. Amennyiben a 2009-ben benyújtott igény ez évben pénzügyi 
okból nem részesülhet támogatásban, de egyébként a feltételeknek megfelel, úgy automatikusan 
részt vesz a 2010. évi támogatási körben.  

A településır az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az elıírt öltözetben és 
felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítı eszközt nem 
alkalmazhat. A településırök munkájuk során szorosan együttmőködnek a rendırséggel, azonban 
tevékenységüket az önkormányzatok irányítják. 

Feladatai: 

- A településen tevékenykedı hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének 
támogatása. 
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- A különbözı hivatalos ırszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-
felügyeletekhez kapcsolódó jelzı tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése 
az illetékes hatóságnál. 

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

- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bőnmegelızési, 
tőzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitőzések megvalósításának hatékony 
támogatása. 

- A településen tartandó rendezvények esetében közremőködés a rendfenntartásban és a 
forgalomirányításban. 

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

- Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – 
meghatározott feladatok végrehajtása. 

Településırként az a személy alkalmazható, aki 

- betöltötte a 18. életévét, cselekvıképes, büntetlen elıélető, egészségileg alkalmas, 
rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, valamint 
rendelkezik 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítések 
valamelyikével (pl. biztonságszervezı, vagyonır, biztonsági ır, bankır, rendészeti szervezı, 
parkolóır, stb.) vagy az igénylı önkormányzat vállalja, hogy az igény jóváhagyásától 
számított 3 hónapon belül a településırt a szakképesítés megszerzése érdekében 
beiskolázza. 

Fentiek alapján javaslom a Képviselı-testületnek, hogy Békés város Önkormányzata 2 fı 
településır foglalkoztatására nyújtsa be igényét a támogatási megállapodás IRM felé történı 
továbbításával. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium felhívására 2009. október 1. napjától 2 fı - közcélú munka keretében 
nem foglalkoztatható - településır foglalkoztatási költségeinek finanszírozási 
támogatására nyújtja be igényét. 

Határid ı: támogatási szerzıdés benyújtására azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor Polgármester 

Békés, 2009. szeptember 28. 
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