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ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez -  

a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2011. évben végzett tevékenységéről 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) rendeletében a Társadalmi tevékenységek támogatása 
szakfeladaton 1.000.000 Ft összegű, kizárólag működési célra fordítható támogatást 
biztosított a Városi Polgárőrség részére. 
 
A támogatás odaítélése érdekében az Önkormányzat és a szervezet között Támogatási 
Szerződést jött létre, melynek 3. pontjában a Városi Polgárőrség vállalta, hogy megadott 
határidőig (2012. január 31. napjáig) teljes körű, összesített pénzügyi elszámolást és szakmai 
beszámolót készít a Képviselő-testület részére.  
E rendelkezéseknek eleget téve Simon István, a Tiszavasvári Városi Polgárőrség vezetője 
papír alapon és elektronikus úton is benyújtotta az Önkormányzathoz beszámolóját, a 
határozat-tervezet melléklete szerint. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend tárgyalására meghívást kap a szervezet vezetője, így a 
beszámolóval kapcsolatos esetleges további kérdéseiket, észrevételeiket személyesen is 
föltehetik. 
 
A támogatási szerződésben foglalt kötelezettségekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet a Városi Polgárőrség elmúlt évet átölelő szakmai és gazdálkodási beszámolójának 
áttekintésére és elfogadására! 
 
Tiszavasvári, 2012. április 16. 
 
 
 
 
 
 dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2011. évben végzett tevékenységéről 

 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 
2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület 
 

1. a szervezet elnökének a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2011. évben végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a polgárőrség elnökét a hozott döntésről. 

 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 



…/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat melléklete 
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