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Előterjesztés
az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodások megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatok helyi viszonylatban felelősek többek között a település közbiztonságáért, az
állampolgárok vagyonbiztonságáért, a közlekedésbiztonságért, a természet- és környezetvédelemért,
illetve bizonyos katasztrófavédelmi feladatokért.
Ezen feladatok ellátását nagymértékben segíti a helyi polgárőrség.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését a 2/2020. (II. 27.)
számú rendelettel hagyta jóvá. A rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján civil szervezetek,
egyesületek – így az Aszód Galga Polgárőr Egyesület (székhely: 2170 Aszód, Hatvani u. 1.)
támogatása is tervezésre került, a polgárőr egyesület számára 1.300.000 Ft összegben.
Az előzetes egyeztetések alapján az Aszód Galga Polgárőr Egyesület a támogatást két összegre bontva
venné igénybe, egyrészt a tevékenységéhez szükséges gépkocsi vásárláshoz használ fel 500.000 Ftot, illetve a 2020-as évre vonatkozó tevékenysége ellátása kapcsán 800.000 Ft támogatásban részesül.
A két különböző támogatási típus jellegéhez igazodóan két külön együttműködési megállapodás
tervezet készült el.
Az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodások jelen előterjesztés keretében
kerülnek a Képviselő-testület elé. A megállapodások jogi alapja Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11., 12., 17. pontja, a
polgárőrségről és a polgári tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a mellékelt együttműködési
megállapodásokat a határozat-tervezetben foglaltak szerint hagyja jóvá.
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Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (III.25.)
határozata az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodások megkötéséről
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel
(székhely: 2170 Aszód, Hatvani utca 1.), melyben a tevékenységéhez szükséges gépkocsi
vásárlásához 500 000.- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt egy összegben.
A pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel
(székhely: 2170 Aszód, Hatvani u. 1.), melyben 2020. évre összesen 800 000.- Ft, azaz
nyolcszázezer forint támogatást nyújt negyedévente egyenlő részletekben. A megállapodás
határozott időre, 2020. január 1. napjától kezdődő és 2020. december 31. napjáig tartó időszakra
kerül megkötésre.
A 2020. évi pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll.

3. Felkéri a Polgármestert és az Aszód Galga Polgárőr Egyesület elnökét az együttműködési
megállapodások aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester, egyesület elnöke
2020. április 5.

Aszód, 2020. március 18.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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1. sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött:
egyrészről
Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.,
törzsszám: 730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321-13,
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Támogató,
másrészről:
Civil szervezet neve: Aszód Galga Polgárőr Egyesület
Címe:
2170 Aszód, Hatvani utca 1.
Adószáma:
18680164-1-13
Képviseli:
Bagi Krisztián elnök
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, a Támogatóval együtt említve: Felek) között az
alábbi feltételekkel.
Az együttműködés alapja
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………. önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint a 2019. évi megtakarításból célhoz kötötten támogatja az Aszód Galga Polgárőr
Egyesületet.
A Támogatott 2020. évben 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatásban részesül, amelyet
kizárólag a tevékenységéhez szükséges gépkocsi vásárlására használhat fel.
A Felek által vállalt kötelezettségek
1) Az Önkormányzat vállalja
-

A jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutal a Támogatott bankszámlájára
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintot.

A Támogatott vállalja
-

A támogatási összeget a Támogatott kizárólag gépkocsi beszerzésére fordítja,a vételár
kifizetéséhez.
A vételár kifizetéséhez szükséges további pénzt a Támogatott saját forrásaiból, vagy
pályázati úton önmaga biztosítja.
A megvásárolt gépkocsi üzemeltetését, fenntartását a Támogatott a saját forrásaiból, vagy
egyéb támogatásokból biztosítja.
A megvásárolt gépkocsit a Támogatott az egyesületi céljainak és a jelen megállapodás
céljainak elérése érdekében a város közigazgatási területén rendszeresen járőrszolgálat
fenntartására, a Támogató rendezvényeinél a biztosítási feladatok ellátására, valamint a
tevékenységhez kapcsolódó egyéb szállítási – fuvarozási célokra használja.

Az elszámolás szabályai
1) A Támogatott : számlavezető pénzintézete: OTP Aszód
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Bankszámlaszáma: 11742166-20018229-00000000
2) Támogatott köteles az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegével, annak teljes körű
felhasználásáról a támogatást nyújtó Önkormányzat felé – a Támogatott nevére kiállított számlák
másolatával - elszámolni.
A támogatás a 2020. évi költségvetési évre szól, az elszámolás tételeinél a teljesítés időpontja
2020. január 1.- 2020. december 31. lehet.
3) Támogatott tudomásul veszi, hogy - mivel a támogatás célhoz kötött - a támogatás összegéből
kizárólag eszköz (gépkocsi) beszerzése történhet, működési célra a támogatás nem használható
fel.
4) Támogatott köteles a támogatásból beszerzett eszközt nyilvántartásába bevezetni, annak
átvételét hitelt érdemlően, s a számviteli szabályozásoknak megfelelően igazolni.
5) A támogatás nem a támogatási célra történő felhasználása, a támogatási szerződésben
foglaltaktól eltérő elszámolás, vagy jóváhagyás nélküli elidegenítés esetén a teljes összeg
visszafizetésével jár.
Ha a támogatott cél – a gépkocsi beszerzése – 2020 évben nem lehetséges, vagy meghiúsul, akkor
a Támogatott köteles a támogatás összegét a Támogatónak legkésőbb 2020 december 31.-ig
visszafizetni.
6) A Támogatott – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel
– a támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 15 napon belül köteles elszámolást
benyújtani az Önkormányzat részére.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
- a Támogatott nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).
A Támogatott köteles a támogatás összegét a megnevezett támogatási célra fordítani. A támogatás
összegét a Támogatott a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel.
Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében a megállapodásban rögzített célok
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.
Aszód, 2020. március ….
………………………………………… ………………...……………….
Aszód Város Önkormányzata
Aszód Galga Polgárőr Egyesület
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Bagi Krisztián elnök
Támogató
Támogatott
Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………
Uti Csabáné
pénzügyi osztályvezető
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2. sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött:
egyrészről
Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.,
törzsszám: 730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321-13,
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Támogató,
másrészről:
Civil szervezet neve: Aszód Galga Polgárőr Egyesület
Címe:
2170 Aszód, Hatvani utca 1.
Adószáma:
18680164-1-13
Képviseli:
Bagi Krisztián elnök
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, a Támogatóval együtt említve: Felek) között az
alábbi feltételekkel.
Az együttműködés alapja
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………. önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint 2020 évben támogatja az Aszód Galga Polgárőr Egyesületet.
A Támogatott 2020. évben 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint támogatásban részesül.
Aszód városban a polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és a Támogatott
megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, jogok elismerésével és kötelezettségek vállalásával.
Az együttműködés célja
Cél: a település közbiztonságának, közrendjének és közlekedésének javítása, a lakosság
biztonságérzetének növelése. Ennek érdekében az Önkormányzat a Támogatottat fokozottabban
bevonja a település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során
érvényesíteni kell a bűnmegelőzési-, baleset megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer megelőzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa elhárítási feladatokban való aktív
részvételt.
Az együttműködés alapelvei
1) Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja, hogy az Önkormányzat és a
Támogatott közös tevékenysége következtében a település közbiztonsága javuljon.
2) A Felek a törvényesség és az önállóság alapján egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben
tartásával működnek együtt.
3) A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalom az önkéntesség, az emberi jogok
messzemenő tiszteletben tartása, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemez, mely
tevékenységet ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére végeznek.
A Felek által vállalt kötelezettségek
1) Az Önkormányzat vállalja
-

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a Támogatott munkáját, s egyúttal felkéri a Támogatott
vezetését, hogy évente egy alakalommal tevékenységéről tájékoztassa az Önkormányzat
Képviselő-testületét.
Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával értesíti a
Támogatott vezetőségét.
Vállalja, hogy a Támogatottat, mint a városban törvényesen működő társadalmi szervezetet
tanácskozási joggal meghívja azon bizottsági üléseire, illetve a képviselő-testület azon
ülésére, amelyen a város közbiztonságával kapcsolatos kérdéseket tárgyalják.
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- Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében évente, a mindenkori költségvetésében
biztosított előirányzat terhére anyagi támogatást nyújt.
A támogatási összeg az alábbi tételesen nevesített célokra használható fel.
- járőrözéshez használt személygépkocsik üzemanyag szükséglete,
- gépkocsik fenntartásával kapcsolatos kifizetések/vizsgáztatás, karbantartás, biztosítás/,
- posta költségek,
- formaruha vásárlás.
A támogatás összege negyedéves bontásban kerül kiutalásra, az előző negyedévi támogatás
szabályos elszámolását követően.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összege 2020. évben az esetlegesen
felmerülő működési hiány fedezetének biztosítása érdekében csökkenthető, illetve elvonható.
- A Támogató a Támogatott részére térítésmentesen irodahelyiséget biztosít, melynek
használatára vonatkozóan külön megállapodást kötnek,
- A Támogató elősegíti a Támogatott pályázati munkáinak előkészítését, figyelemmel kíséri a
pályázati lehetőségeket, valamint ha a pályázati kiírás ezt megköveteli, az Önkormányzat
részéről ajánlást nyújt.
A Támogatott vállalja
-

-

-

a megállapodás céljainak elérése érdekében a város közigazgatási területén rendszeresen
járőrszolgálatot tart. Ezen járőrszolgálatokon elsősorban a ténymegállapítás, az
információszerzés és a megfigyelés eszközeit használja.
vállalja, hogy részt vesz az Önkormányzat területén található kulturális és természeti javak
megőrzésében
vállalja, hogy részt vesz az Önkormányzat katasztrófa-megelőzési és elhárítási
feladatainak ellátásában
vállalja, hogy az Önkormányzat és intézményei felkérésére ingyenesen részt vesz
mindazon rendezvények biztosításában, amely az Önkormányzat szervezésében kerül
megrendezésre, s azokon ellátja a szükséges biztonsági feladatokat
vállalja , hogy évenként egy alkalommal írásbeli beszámolót készít a Képviselő-testület
felé a munkatervben meghatározott időpontban
vállalja, hogy az Önkormányzatot írásban haladéktalanul értesíti:
az alapszabálya módosítása,
működése megszüntetése,
tevékenysége felfüggesztése,
bármely a szervezetét érintő személyi és szervezeti változása esetén.

Az elszámolás szabályai
1) A Támogatott : számlavezető pénzintézete: OTP Aszód
Bankszámlaszáma: 11742166-20018229-00000000
2) Támogatott köteles az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegével, annak teljes körű
felhasználásáról a támogatást nyújtó Önkormányzat felé – a Támogatott nevére kiállított számlák
másolatával - elszámolni. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a Támogató önkormányzati
döntésének számát.
A támogatás összege az Önkormányzat által elfogadott és támogatott tételek tekintetében nem
léphető túl. A támogatás a 2020. évi költségvetési évre szól, az elszámolás tételeinél a teljesítés
időpontja 2020. január 1.- 2020. december 31. lehet.
3) Támogatott tudomásul veszi, hogy - mivel a támogatás működtetéshez kapcsolódik - a
támogatás összegéből eszközbeszerzés, különös tekintettel nagy értékű tárgyi eszköz, nem
finanszírozható.
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4) Támogatott köteles a támogatásból beszerzett eszközöket nyilvántartásába bevezetni, annak
átvételét, személyre történő kiadását, hitelt érdemlően, s a számviteli szabályozásoknak
megfelelően igazolni.
5) A támogatás nem a támogatási célra történő felhasználása, a támogatási szerződésben
foglaltaktól eltérő elszámolás, vagy jóváhagyás nélküli elidegenítés esetén a teljes összeg
visszafizetésével jár.
Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a visszafizetendő támogatás összege után a
folyósítás napjától a visszafizetés napjáig járó törvényes kamatot is köteles megfizetni a
Támogatónak.
Újabb támogatást igényelni csak a korábban nyújtott szabályos felhasználás, és az elfogadott
elszámolás után lehet.
6) A Támogatott – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel
– a támogatás felhasználásáról köteles elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére.
A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik:
A támogatási összegről a Támogatott az Aszódi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Irodája felé negyedévente, tehát legkésőbb a támogatás átutalását követő negyedév első
hónapjának 15. napjáig köteles elszámolni.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
- a Támogatott nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).
A Támogatott köteles a támogatás összegét a megnevezett támogatási célokra fordítani. A
támogatás összegét a Támogatott a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja
fel.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Támogatott a támogatás összegét nem a
felsorolt célokra fordítja, vagy ha határidőig nem számol el, úgy a Támogatott a támogatási összeg
visszautalására köteles.
Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében a megállapodásban rögzített célok
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.
Aszód, 2020. március ….
………………………………………… ………………...……………….
Aszód Város Önkormányzata
Aszód Galga Polgárőr Egyesület
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Bagi Krisztián elnök
Támogató
Támogatott
Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………
Uti Csabáné
pénzügyi osztályvezető
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