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ELŐTERJESZTÉS
A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója
3. 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 – 2017. évi tevékenységéről szóló mellékelt beszámolója szerint is – a rendőrséggel és az önkormányzattal együttműködve segítik és biztosítják a zökkenőmentes társadalmi életet településünkön, valamint a magántulajdon védelmében való közreműködést.
A képviselő-testületünk elismeri a Polgárőrség tevékenységét, és anyagi lehetőségei függvényében anyagilag is támogatja az Egyesületet. 2017.évi költségvetésünk 650.000,- Ft-ot hagyott jóvá
a képviselő-testület az Egyesület működésének támogatására. A 2018.évi költségvetésben már
ennél jóval nagyobb összeget, 1.180.000 Ft-ot. A támogatás összegéből 400.000 Ft összeg 4 fő
új tag felszerelésére van biztosítva. Az új tagok felvételét igazolnia kell az egyesületnek, így a
400.000 Ft összeg a teljes támogatásból csak az igazolások megérkezése után utálható.
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 számlaösszesítő lett csatolva ).
Kérem a T. Képviselő-testületet hogy az Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót –
az Egyesület munkáját megköszönve – fogadja el.
A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség elegendő.
……../2018.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes Polgárőr
Egyesület 2017. 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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