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2021. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 
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a képviselő-testület 2021. október 21-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be 2021. évi önkormányzati támogatás tárgyában.  
 

„Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Polgárőr Egyesület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében elfogadott 
600.000 Ft összegű támogatást az alábbiak szerint tervezi felhasználni. 
 
- A településen kialakított térfigyelő rendszer,                                 160.000 Ft 
 63 db kamera és a hozzátartozó kiszolgáló, 
biztosító berendezésekben keletkezett meghibásodások 
javítása, hibás elemek cseréje és a 
 rendszer éves karbantartása 
-Napelemes világító testek telepítése a                                             160.000 Ft 
Petőfi út vége és a Radnóti út vége közötti területre 
( LVT napelemes utcai lámpa) 
- Szolgálati feladatok ellátásához szükséges                                      80.000 Ft 
eszközök, anyagok biztosítása ( üzemanyag, kenőanyag, 
szélvédőmosó) 
- Polgárőr egyesület rendezvénybiztosítás feladatai,                          80.000 Ft 
( közgyűlés költségei, rendezvények biztosítási feladatai) 
- Polgárőrök munkájának elismerése, polgárőr öltözet                     120.000 Ft 
frissítése, pótlása 
Összesen:                                                                                           600.000 Ft 
 
Rétság, 2021. szeptember 3-n 
 
Tisztelettel: 
                                                                                Jávorka János 
                                                                                     elnök” 



Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme               Kt.2021.10.21-i ülésére 

2 
 

 
Az egyesület munkáját jól ismerjük. A támogatás több mint 50 %-át tervezik 2021. évben a város 
biztonságát segítő kiadásokra fordítani. A fennmaradó rész a működést garantálja.  
 
Valamennyi képviselő-társam nevében köszönöm az Egyesület valamennyi tagjának az ön-
zetlen munkáját.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2021. október 12.  
 Mezőfi Zoltán 
 polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

- 2705-10/2019 megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 

3. Jogszabályi háttér 

2021. évi költségvetési rendelet 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(X.21..) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. 
évi önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi működését a 2021. évi költségvetés-
ben betervezett 600.000 Ft erejéig az alábbiak szerint támogatja: 

- térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása    160.000 Ft-tal, 
- Napelemes világítótestek telepítése     160.000 Ft-tal, 
- egyesületi rendezvények költségei, rendezvények biztosítása         80.000 Ft-tal, 
- polgárőr autó fenntartási költségei,          80.000 Ft-tal, 
- polgárőrök elismerésére, öltözet pótlás       120.000 Ft-tal. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvéte-
léről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló, a határozat mellékle-
tét képező megállapodást a Rétsági Polgárőr Egyesülettel megkösse. 
 
 
Határidő:2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 
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Ikt.sz:…………./2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület által a 
2021. évi költségvetésben, az önkormányzati közterület rendjének fenntartására biztosított támo-
gatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete   ………(…….) számú 
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Polgárőr Egyesület részére 
600.000 Ft  azaz hatszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG sze-
rinti besorolása 031030. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

- térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása    160.000 Ft-tal, 
- Napelemes világítótestek telepítése     160.000 Ft-tal, 
- egyesületi rendezvények költségei, rendezvények biztosítása         80.000 Ft-tal, 
- polgárőr autó fenntartási költségei,          80.000 Ft-tal, 
- polgárőrök elismerésére, öltözet pótlás       120.000 Ft-tal. 
-  

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a közterület rendjének fenntartása támogatására terve-
zett keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
64000060-10054512 számú számlájára a megállapodás aláírását követően utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költ-
ségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, 
támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, 2019. január 31-ig kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 
A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírása-
inak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüg-
gesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és 
a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hoz-
za (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhaszná-
lásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosság-
ra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendel-
kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből 
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 
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• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentu-
mokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Ok-
irat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség 
esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fize-
tendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, tá-
mogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizá-
rólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmez-
ték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
  
Rétság, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
                        Mezőfi Zoltán                      Jávorka János 
                        polgármester                                              elnök   
 
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 


