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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. április 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2020. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 30. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, mely a polgárőrségről és a 

polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény szerinti 

tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Az Egyesület törvényesen működő, 

önszerveződésű, a közrend és közbiztonság, bűn- és balesetmegelőzési szervezetként 

jött létre 1992. évi bírósági bejegyzéssel.   

 

A törvény értelmében a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és 

közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 

közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint 

bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet 

lát el. 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület a városi önkormányzat támogatásával végzi a 

tevékenységét a 20/2007. (II. 19.) Kt. határozat alapján létrejött együttműködési 

megállapodásban rögzített keretek között, mely dokumentum rögzíti a felek 

kötelezettségeit és feladatait.  

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szervezet többek között közreműködik a 

„Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” iskolakezdési akcióban, ezzel is segítve a 

gyerekbaleseteket elkerülését az iskolák környékén, illetve részt vesz az Országos 

Polgárőr Szövetség más kiemelt szakmai programjaiban is.  

 

Az elmúlt évben 6 új belépővel bővült az Egyesület létszáma, mely hatalmas 

előrelépést jelentett a civil szervezet életében. Az Egyesület tagjai fontosnak tartják az 

állomány fiatalítását, minél több ifjú polgárőr bevonását az önkéntes mozgalomba, így 

az idei évben is várják mindazokat, akik tenni szeretnének lakókörnyezetük 

biztonságáért. 

 

A 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzet 

következtében a tavalyi év legfőbb feladata a járványügyi előírások betartatásában 

való közreműködés, a lakosság segítése volt. 

 

A 2020-as évben 1902 óra szolgálatot teljesítettek az állomány tagjai. Ebből az 

önkormányzati megállapodásban rögzített feladatokra a közterület-felügyelőkkel 

közösen 1132 óra jutott. A rendőrséggel kötött szerződés szerint a szolgálat 651 órát 

tett ki. Ez havi bontásban a tavalyi 140 óra helyett 158,5 átlag szolgálati órát jelentett. 

Az Egyesület a 2020. évben az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben 

meghatározott feladatait és más kötelezettségeit teljesítette. Az Egyesület jelen van 

Dombóvár közösségi életében és jelentős szereplője annak.  

 

A közterületi járőrszolgálatot alapvetően gyalogosan, illetve személygépjárművel 

teljesítik az Egyesület tagjai. A gépjármű, melyet használnak, egy 2012-es évjáratú 

Opel A-H Astra típusú személyautó, melyet 2018. március 10-én a Tolna Megyei 

Rendőrfőkapitányságtól vettek át használatra. 



 

Az együttműködési megállapodás alapján Dombóvár Város Önkormányzata minden 

évben pénzügyi támogatást nyújt az Egyesület működéséhez és feladatainak 

ellátásához. A 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

alapján, külön kiadási előirányzatból a Dombóvári Polgárőr Egyesület 1.000.000,- Ft 

összegű támogatásban részesült a 2020. évi működése során felmerülő működési 

költségek, valamint a tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására. A 

támogatása felhasználásáról az Egyesület 2021. április 15-ig köteles volt számot adni, 

mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámolójáról  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Polgárőr Egyesület 

beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről és a 2020. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 


