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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. április 1-jei ülésére 
 
Tárgy:  A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. évi működési 

költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos 
elszámolás 

 
Előterjesztő:    Görgényi Máté, elnök 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 

    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 
nem  

 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A T. Bizottság a VVKB. 242/2014. (VII.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. évi működési költségét 1.300.000,- Ft-tal támogatja az 
alábbiak szerint: 
 
- közüzemi költségek 40.000,- Ft 
- telefon, internet költség 50.000,- Ft 
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM online 

kapcsolat) 
60.000,- Ft 

- üzemanyag költség 450.000,- Ft 
- egyéb költségek 
(irodaszer, postaköltség, könyvelési költség, 
járőrszolgálati autók költségei -biztosítás, 
gépjárműadó, javítási és karbantartási 
költségek, vizsgáztatás, eredetiség vizsgálat, 
autógumi, felni, feliratozás, műszaki vizsga-) 

700.000,- Ft 

 
A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület a pénzügyi beszámolóját határidőben benyújtotta 
Önkormányzatunk részére. 
 
A benyújtott szöveges beszámolójában foglaltak alapján az Egyesület elsődleges feladatának 
tekinti a közbiztonságra veszélyt jelentő jogellenes cselekmények (bűncselekmények, 
szabálysértések) megelőzése és felderítése, a közlekedésbiztonság elősegítése, 
balesetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem területén 
önkéntes társadalmi munka vállalása. 
Az Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is folytatta a közbiztonsági, 
bűnmegelőzési, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb területen a korábban megkezdett 
eredményes közhasznú tevékenységét. Az egyéni járőrözésen, valamint a rendőrséggel való 
közös szolgálatokon kívül a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel is – alkalomszerűen – 
közös szolgálatot hajtottak végre, mellyel hozzájárultak a közbiztonság javításához. 
A közterületek, parkok fokozott ellenőrzése, a játszótereken a gyermekek védelme, a 
környezetvédelem, valamint a téli időszakban a hajléktalanok védelme érdekében. 
Baleseteknél forgalomirányítás, terelés, zárás, helyszínbiztosítás, tanúkutatás. 
Bűncselekményekkel kapcsolatban tanúkutatás, elkövetők felkutatása, garázdaságnál 
figyelmeztetés. 
 
A T. Bizottság a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységét 
részletesen az Egyesület elnöke által készített beszámolóból – melyet az előterjesztéshez 
mellékelek – ismerheti meg. 
 
Az Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámoló alapján a támogatási összeg 
felhasználásával kapcsolatban egy esetben – egyéb költségek(irodaszer, postaköltség,  
 
könyvelési költség, járőrszolgálati autók költségei -biztosítás, gépjárműadó, javítási és 
karbantartási költségek, vizsgáztatás, eredetiség vizsgálat, autógumi, felni, feliratozás, 
műszaki vizsga) 700.000,- Ft –mutatkozik némi eltérés. 



 

Ugyanis az egyéb költségek, 700.000,- Ft-os keretösszeget az Egyesület polgárőr szolgálati 
gépjármű beszerzésére fordította. Az Egyesület 1.400.000,- Ft értékben vásárolt meg egy Ford 
Focus gépjárművet. 
 
Fentiekre figyelemmel az Egyesületnek – a 2014. évi működési költségeihez – nyújtott 
támogatási összeg felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 
- közüzemi költségek 40.000,- Ft 
- telefon, internet költség 50.000,- Ft 
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM online 

kapcsolat) 
60.000,- Ft 

- üzemanyag költség 450.000,- Ft 
- egyéb költségek 
(gépjárműbeszerzés) 

700.000,- Ft 

 
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 
2014. évi működési költségeihez nyújtott támogatást a határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
 
Budapest, 2015. március 27. 
 
 

Görgényi Máté s.k. 
elnök 

Határozati javaslat: 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. 
évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatást az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
- közüzemi költségek 40.000,- Ft 
- telefon, internet költség 50.000,- Ft 
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM online 

kapcsolat) 
60.000,- Ft 

- üzemanyag költség 450.000,- Ft 
- egyéb költségek 
(gépjárműbeszerzés) 

700.000,- Ft 

 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2015. április 01. 


