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„TISZTELT KÉPVISELİ TESTÜLET! 
  
 Engedjék meg, hogy néhány szóban tájékoztatást adjunk az Alsónémedi Polgárır Egyesület 
eddigi tevékenységérıl és az utóbbi idıben fellépı problémáiról. 
  Az egyesület hivatalosan 2005 októberétıl mőködik. Feladata a település személy és vagyon 
biztonsága megırzésének elısegítése, rendezvényeken biztosítás. 
 Alapításkor a taglétszáma 50 fı volt, a „legszebb idıkben” ez a szám a 70 fıt is elérte, így a 
hónap minden éjszakájára jutott járır. Mára az aktív kijárók száma kb 50 fı, így a hónap 
lefedettsége a helyi körzeti megbízottak nélkül nem tud megvalósulni. 
 Ami miatt Önökhöz fordultunk az az, hogy az egyesület tagjai az elmúlt 1-1,5 évben kevésbé 
aktívak, lelkesedésük alábbhagyott, belefáradtak az éjszakázásba. A legfıbb probléma az az, 
hogy nem tudunk minden éjszakára polgárırt biztosítani. A tagok vagy nem vállalnak 
szolgálatot, vagy elfelejtenek kimenni, vagy csak rövid ideig vannak kint. A bajba került 
lakosok hívásának így nem tudunk eleget tenni. Ezzel a problémával ez év tavaszán 
felkerestük Polgármester Urat és jeleztük, hogy a Képviselı Testület elé szeretnénk vinni ezt 
az ügyet, hogy megoldást találjunk arra, hogy az egyesület továbbra is el tudja látni feladatát. 
Kérjük Önöket, hogy a testületi ülés keretében tárgyaljanak errıl és keressünk megoldást a 
probléma megszüntetésére. 

Tisztelettel: Alsónémedi Polgárır Egyesület vezetısége”                                   
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Az egyesület a leírt probléma megoldását abban látná, ha az önkormányzat a jövıben olyan 
összegő „finanszírozást” biztosítana, mely fedezete lenne 2-3 fı fıállású polgárırnek. 
Megítélésem szerint – bár maximálisan értem az egyesület gondját – nem ez a megoldás, több 
okból sem: 
1./ 2-3 fıállású foglalkoztatott  éves bérköltsége szerény számítások szerint is 3-4,5 millió 
forintot jelentene. 
2./ Az önkormányzat rendelkezik közterület-felügyelettel, van településıre. Ezek az emberek 
önkormányzati alkalmazottak, így velük az önkormányzat rendelkezik, míg az esetlegesen az 
egyesület alkalmazásában lévı beosztottakkal  értelemszerően nem.  
3./ A fıállású, fizetett emberek mellett hogyan lehet majd elvárni, hogy az egyesület tagjai 
társadalmi munkában tegyék ugyanazt, mint a fizetett alkalmazott? 
Az egyesülési jog lényege – véleményem szerint – pontosan abban van, hogy bizonyos 
érdeklıdéső emberek egy közös cél érdekében, önkéntesen valamire társulnak. Bár nem az 
önkormányzat tisztje ezt megítélni, de a fizetett alkalmazottak megbontanák ezt az 
önkéntességet, a nem egységes és arányos teherviselés az egyesület végét is jelentheti. 
4./ A személyi kifizetések, alkalmazottak ténye ezen felül az egyesület könyvelését, 
adóztatását is megnehezítené, növekednének az ezzel kapcsolatos költségek is. 
5./ Amennyiben  úgy ítéli meg a képviselı-testület, hogy a település közbiztonsága nem 
megfelelı a jelenlegi felállásban és azt erısíteni kívánja, úgy azt a közterület-felügyelet 
erısítésével szerencsés megoldani, hiszen a közterület-felügyelı köztisztviselı, hatósági- 
intézkedési jogkörrel bír, míg egy fıállású polgárırnek a megfigyelésen és segítségkérésen 
kívül más eszköze nincs. 
 
Azon viszont mindenképpen el kell gondolkodni mindenkinek, hogy az egyesület a jövıben 
tudja-e teljesíteni az önkormányzat támogatásának feltételeit, a támogatási szerzıdésben 
foglaltakat, meg tudja-e valósítani az egyesület alapszabályában megfogalmazott és 
meghatározott célokat. 
                     
Mindezek fényében javaslom Önöknek az alábbi határozati javaslat támogatását. 
 

…/2013.(XI. 06.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Polgárır Egyesület megkeresését és úgy dönt, hogy nem kíván változtatni az 
egyesületnek, mint civil szervezet támogatásának eddigi gyakorlatán, a támogatás  
összegszerősége tekintetében a 2014. évi költségvetésében dönt. 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
Kapja:  Egyesület 
 
Alsónémedi, 2013. november 18. 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
  Dr. Percze Tünde 
             jegyzı  


