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Tárgyalás módja: Előkészítette:
Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző

Holopné dr. Sztrein Beáta pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet (továbbiakban: Szervezet) azzal a kéréssel fordult Békés
Város Onicormányzatához, hogy a Szervezet feladatainak az ellátáshoz az éves rendes működési célú
támogatási összegen felül, az Onkormányzat további 1.500.000,- Ft összeget biztositson a részére. A
kérelem ajelen előterjesztés mellékletét képezi.

A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (11.4.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 6. (1) bekezdése szerint kivételesen, indokolt
esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető meg a civil szervezetnek a 4. *-ban
meghatározott célok megvalósításához.

A Szervezet a Civil rendeletben foglalt feltételeknek megfeLel, ezért támogatásban részesíthelő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:

1) Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatást nyújt
a Békési Polgárőnég Közhasznú Szervezet (székhely: 5630 Békés, Petőfi u 42, képviseli:
Gyarmati Sándor elnök) részére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint
összegben. A támogatás forrását az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (1.30) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet 1/6. működési tartalék sora
biztosítja.

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
támogatási szerződés aláírására, és ezzel egyidejűleg felkéri, hogy az Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2017. (1.30.) önkormányzati rendelet 1. pontban meghatározott
módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 19. /
Iz ábor
p Igármester

Jogi ellenjegyzö

enzui ellenje zo
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Támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről
név: Békés Város Onkormányzata
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
telefon: 66/411-011
adószáma: 15725060-2-04
bankszámlaszám: 11998707-04606811 Erste Bank Hungary Nyit
képviseli: Izsó Gábor polgármester
mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről
név: Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 42
bankszámlaszám:
adószáma: 18380077-1-04
képviseli: Gyarmati Sándor elnök
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)
között, (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
I. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 53. (1)
bekezdése, valamint Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (11.4.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Civil rendelet) 6. * (1) bekezdése szerint a Támogató jelen
szerződés alapján a Támogatott számára a 3. pontban meghatározott adományösszeget
nyújt, mely összeget a Támogatott csak a kérelemben meghatározott célra használhat fel.

2. A Támoatott által a kérelemben mefoalmazott cél: A Békési Pohzárőrsé Közhasznú
Szervezet működésének támoEatása.

A Felek jogai és kötelezettségei
3. Jelen szerződéssel Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a 084031 számú

kormányzati funkció terhére bruttó 1.500.000,- Ft (azaz bruttó egymillió ötszázezer —

forint) adományösszeget nyújt a Támogatott
bankszámlaszámára.

4. A támogatás összegét a Támogató a szerződés aláírását követően 5 napon belül folyósitja a
Támogatott számára.

5. A felek kijelentik, hogy a Támogatott a Civil törvény 30. * (1) bekezdése alapján
beszámolóját letétbe helyezte, és az a Civil rendelet 1. (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelel.

6. A Támogatott köteles a 3. pontban meghatározott adományösszeget alapító okiratának
megfelelően a kérelmében meghatározott célokra felhasználni.

7. A Támogató köteles az adományösszeg Támogatott általi felhasználását ellenőrizni.

8. A Támo2atott köteles az adományössze2 felhasználásáról a Támoató felé leEkésőbb
2018. március 31-i2 írásban elszámolni. Az elszámoláshoz a támogatottnak csatolnia kell
a számadás valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb
bizonylatok hitelesített másolatát). Támogatottnak az elszámolás alapjául szolgáló
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számlákat, bizonylatokat záradékkal kell ellátnia. A záradékolás során a számla eredeti
példányára rá kell vezetni, hogy a számlán szereplő tételek csak Békés Város
Onkormányzata felé kerültek elszámolásra jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célból. Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát csatolni kell.

9. Amennyiben a Támogatott a szerződésben előírt etszámotási kötelezettségének az előírt
határidőben nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. * (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően — a Támogató a Támogatott javára nyújtandó támogatást felrnggeszti. A
támogatói szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesithető önkormányzati
támogatásban az egyéb jogkövetkezmények mellett az a szervezet, amely korábbi
pályázatában valótlan adatokat szolgáltatott, a kapott támogatást, a pályázatában megjelölt
céltól eltérően használta fel, támogatási szerzödésben foglaltakat nem tartotta be, vagy
elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele,
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az Támogatottat
visszaRzetési kötelezettség terheli.

Záró rendelkezések
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései

az irányadók.
11. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás

kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére — hatáskörtől rüggően — a Békési
Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. A Támogató kijelenti, hogy jelen támogatási szerződést Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testülete a .../2017. (IX.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

13. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, és a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Jelen
szerződést a Felek. mint akaratukkal mindenben megegyezötjóváhagyólag írták alá.

Békés, 2017

Békés Város Önkormányzata Békési Polgárőnég Közhasznú Szen’ezet
képviseletében: képviseletében:

Izsó Gábor Gyarmati Sándor
polgármester elnök

Tárnok Lászlóné
jegyző

Holopné dr. Sztrein Beáta
pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyzi:
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Í Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
SZÖVETSÉG

— 5630 Békés, Petőfi u.42.. TeL: 06-30i205-3 150; 06-301205-3169

op sz

Békés Város Önkormányzata
5630.Békés
Petőfi u.42.

KÉRELEM

Izsó Gábor Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr

A Békési Polgárörség Közhasznú Szervezet azzal a kéréssel fordul Önhöz és Békés város
Képviselő - Testületéhez, hogy a szervezetünket az évi rendes támogatáson felül 1,5
millió Ft-al támogatni szíveskedjenek.
Egyesületünk működéséhez és az alapszabályunkbai meghatározott feladataink
végrehajtásához ennyi összegre volna még szükség.
A megva]ósítandó programunk technikai eszközvásárlása összesen: 4.300.000,-Ft-ha
kerül, ebből önerővel rendelkezünk 2.800.000,-Ft-al. Ehhez szükséges még 1.500.000,-
Ft.

Programunk
A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bünmegelőzésben való közreműkődés, 31

állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami. önkormányzati és állampolgári
vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság ás a bűnüldöző
szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkivüli veszélylielyzetek esetében a
védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elháritásában való részvétel, a
helyreállítás ás újjáépités feladataiban való részvétel.
A proaram menvalósításn érdekében véazendő feladatok:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bünmegelőzésben való közreműködés
érdekében kőztedileti járőrszolgálatot végez, valamint űgyelőszolgálatot, a közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsödék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát
el.
A bűncselekmények elkövetését elösegitö ás a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről
tájékoztatja a rendőri és más intézkedésrejogosult szerveket.
A bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken a személyi biztonság, az
ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekébenjárőrszolgálatokat szervez.
A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy
rendőrnek.
Jelzést ad a gyermek- és tiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető
eseményekről, amikor bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések megtételét
tartja szükségesnek.
A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágositó. tanácsadó tevékenységet végez,
együttműködve a helyi rendőri szen’ekkel.
Legtobb együttműködő partnerünk a Rendőrség, mely nagy igényt tart munkánkra és 31

együttműködésünk kiválónak mondható. Vezetői szinten a napi kapcsolattartás a jellemző. A
közös munkavégzésünk nagyon eredményes.
Részt veszünk az alábbi közös szolgálatokban:



- közlekedési akciókban,
- hatósági tanúként házkutatásokban, tanú kihallgatásoknál.
- bűnügyi osztállyal közösen megfigyelésekben,
- rendezvények biztosításában.
- útlezárásokban, forgalom terelésben.
- temetöknél figyelő szolgálatban.
- tanya programban
- sportrendezvények biztositásában
- eltűnt személyek felkutatásban ‚ stb.

Folyamatosan Is éjjel ás nappal ig változó beosztással végeztük szolgálatainkat, mindenütt ott

vannak polgáróreink. még akkor is. 1w nincsenek szolgálatban. figyelik a város közrendjét

közbiztonságát.
Mindenszentek előtt ás után kb.5 napig végeztünk szolgálatot Békés város temetői előtt a parkoló

autók feltörésének megakadályozása és a temetőkben a viráglopások megelőzését.

Városi rendezvényeken mindigjelen vagyunk segitve az Onkormányzat munkáját.

Nemzeti Unnepeken, koneerteken és egyéb rendezvényeken A Madzagfalvi napokon teljes

létszámmal éjjel-nappal 4 napon keresztül teljesitettűnk szolgálatot.
Az Önkormányzat felkérésére a segély szállitmányok valamint az Erzsébet utalványok

kiosztásának biztositásában is részt vettünk. A közmunkások kifizetésénél folyamatosan minden

alkalommal biztositjuk a kifizetés problémamentességét.
Tanya programunkat folyamatosan végeztük a rendörökkel közösen és önállóan is. A tanyán élő

idős emberek örülnek, ha a polgárőrség gépkocsiját meglátják és megnyugvást jelent számukra

jelenlétünk. 20ll. év végén vállaltuk az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt

által meghirdetett ‚‘ Tisztelet az éveknek, biztonságot az idöseknek,, programban való részvételt,

amely programot amelyet azóta is folytattunk. 2013. év tavaszán csatlakoztunk az OPSZ által

kezdeményezett „100 x 100 Biztonság” programhoz, amelyet kiemelt szolgálatokkal végezzük. A

program célja a bűnügyileg fertőzöttebb település részen élők biztonságérzetének javítása.

Kiemelten járőrözünk ezeken a telep0lésrszeken. A lakosság biztonságéietejavulL Jelenleg már

300 Xl 00 as a program elnevezése ‚ mert már 300 település csatlakozott országos szinten a

programhoz.
Karitatív szolgálataink keretében tanyán élő idős embereknek segítenek polgárőreink fát

hasogatni, bevásárolni, gyógyszert kiváltani és ivóvizet szállítottunk ki a rendkívüli időjárás miatt

tanyán rekedt embereknek.
Folyamatosan biztositjuk a postásokat a nagy összegű kiflzetések alkalmával azokon a napokon,

amikor n Posta erre igényt tan.( nyugdíjak, családi pótlék stb.) Esti órákban figyelemmel kísértük

a postakoesi érkezését és távozását a posta előtt. ATM pénz automaták figyelő szolgálat keretein

belül ellenőriztük, figyelemmel kisértük, nehogy bűnelkövetők kezébe kerüljön.

Polgárőr szolgálataink növelésével hozzájárultunk ahhoz, hogy Békés városban javuljon a

közrend és a közbiztonság valamint a lakosság biztonságérzete.
Folyamatosan ott vagyunk az iskolák előtt iskola kezdés és befejezés időpontjában közlekedés

biztonsági célból valamint megakadályozva a bűncselekményeket. /drog. stb.!. Ezt a feladatot a

Rendőrséggel közösen összehangoltan végeztük.
A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az együttműködés alapján részt veszünk a

katasztrófavédelmi gyakorlatokban.
Folyamatos járőrszolgálatokat végzünk a kertekben a kerti lopások ( állat,termény, fa)

megakadályozására. Munkánk eredményes.
Sportrendezvények kézilabda ‚ kosárlabda mérkőzések valamint futball mérkőzések

biztositásában is részt veszünk. Egyéb sport rendezvények, futóversenyek, kerékpár versenyek

biztositását is elvégenük.
Továbbfolytattuk a lakások figyelő szolgálatát rendezvények alkalmával (lakodalom, temetés stb.)

megelőzve a büncselekményeket. Tartósan távollévő nyaraló, utazó lakosok lakását bejelentés

alapján körültekintő, visszatérő ellenőrzésekkel próbáltuk megelőzni a lakások feltörését. Ilyen

jellegű bűncselekmény nem is történt azokban az esetekben amikor a lakosság kérte a

segítségünket.
Polgárőreink folyamatos járőrszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel ás külterületén,



Télen este a polgárőreink kiemelten figyelik az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére. Közterületi jelenlétünkkel piaci napokon a zseblopások
visszaszorításában tevékenykednek a polgárőrök. A 470-es út mellett folyamatosan vettek részt
polgárőrök sebesség csökkentésben.
Hétvégeken a diszkók ‚szórakozóhelyek és környékének kiemelt ellenőrzését végezzük, hogy
fiataljaink biztonságosan szórakozhassanak, valamint a szórakozóhelyről való haitérés
alkalmával megakadályoztuk a rongálást1 randalirozást. Legalább is ahol megjelentünk nem
történt ilyen.Tovább szeretnénk növelni szolgálati óraszámainkat,amely 20l6éven a következő
volt.
Onálló figyelő ésjárőr szolgálat: 27.495 óra
Rendőrséggel közös szolgálatok: 2.041 óra
Onkormányzati vagyon őrzése: 1.100 óra
A polgárőrök összesen 30.63 6 óra szolgálatot teljesitettek a múlt évben.
Ezeket az órákat teljesen önkéntesen, társadalmi munkában végzik a polgárőrök, mindennemű
ellenszolgáltatás nélkül.

Előre is köszönöm a potgárőrök nevében a támogatásukat.

Kitűnő együttműködésürik nevében maradok nagy tisztelettel:

Gyarmati Sándor
elnök

Békés, 2017. augusztus 16.


