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A 2018. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2442222 Közrend, 

közbiztonság, polgárőrség támogatása előirányzata terhére, a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság 6/2018. (II. 13.) VVB. sz. határozata alapján kilenc kecskeméti 

polgárőr egyesület, összesen 5.500.000,- Ft értékű önkormányzati támogatásáról született 

döntés. A döntést követően az önkormányzat hét polgárőr szervezettel kötött támogatási 

szerződést, két szervezet esetében azonban a támogatási szerződés megkötésére nem 

kerülhetett sor. 

A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület a korábbi években nem minden alkalommal tett eleget 

elszámolási kötelezettségének, így a 2017-es évhez hasonlóan 2018-ban sem részesülhetett 

támogatásban. 

A Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Egyesület szintén nem kapott 

támogatást az elmúlt évben. Az egyesület év közben elnökváltásról döntött, melynek 

bizonytalan kimenetele miatt a támogatási szerződés nem került aláírásra. 

  

A polgárőr szervezetek munkájának nagy részét az elmúlt évben is a rendszeres önálló 

járőrözés mellett a rendőrséggel való közös szolgálat, rendezvények biztosítása, egyedül élő 

idősek segítése, iskolák környékének megfigyelése, reggeli forgalomirányítás adta. Több 

alkalommal akadályoztak meg fatolvajlást, házaló kereskedést, gépkocsi-feltörést és illegális 

szemétlerakást. Tagjaik több alkalommal vettek részt továbbképzésen, sőt egyes tagok maguk 

is tartottak előadásokat.  

 

A fenti támogatásokon túl hét egyesület a költségvetési rendelet 4611662 Választókerületi 

keret előirányzata terhére további támogatásban is részesült, amelyet többek között szolgálati 

gépkocsi vásárlására, a már meglévő gépkocsik karbantartására, javítására, alkatrész és 

gumicserére, műszaki vizsgáztatásra, üzemanyag és egyenruha beszerzésre, valamint 

irodaszerekre és telefonköltségre használtak fel.  

 

 



A 2018. évben a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság által jóváhagyott 

támogatásban részesülő, a támogatások felhasználásáról szakmai beszámolót készített 

polgárőr egyesületek anyagai jelen beszámoló mellékletét képezik. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 6.5.2. pontja alapján a bizottság ellenőrzi a polgárőr egyesületek, mint civil 

szervezetek által végzett közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását, ezért kérem a 

Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tárgyban készült beszámolót megtárgyalni és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2019. január 21. 

 

 

 

Dr. Homoki Tamás 

                                   alpolgármester



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

          /2019. (II.19.) VVB. sz. határozat 

Beszámoló a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2018. évben 

kapott támogatásának felhasználásáról   

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 2975-1/2019. számú beszámolóját és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

A bizottság elfogadta a Kecskemét közigazgatási területén működő Kecskeméti Polgárőrség 

Egyesület, Hírös Polgárőr Egyesület, Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület, Hetény Vezér 

Polgárőr Egyesület, Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz, a Katonatelepi Polgárőrség 

Egyesület, valamint a Kadafalvi Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

szakmai beszámolót. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Király József bizottsági elnök 


