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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Eln.48/2015. számú határozata alapján országos pályázatot 

írt ki „Polgárőr város” cím elnyerésére. A pályázat célja, a városok, községek és fővárosi kerületek 

önkormányzatainak elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a 

helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és 

kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek. 

 

A pályázat benyújtásának egyik alapja, hogy a részt vevő településen hatékony és eredményes polgárőr 

egyesület működjön, és a település rendelkezzen a képviselő-testület által elfogadott bűnmegelőzési 

koncepcióval, valamint stabil legyen a település bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés keretében 

pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében. 

 

A pályázatot a Polgári Polgárőr Egyesületnek és Polgár Város Önkormányzatának közösen kell 

benyújtania, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával, az illetékes megyei polgárőr szövetség útján, 

annak egyetértésével és támogatásával. Továbbá szükséges csatolni a pályázat anyagához az illetékes városi 

rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatát. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 01. A pályázat várható elbírálása:  

2015. június 05. A nyertes település polgárőr egyesülete 100 ezer forint működési támogatásban részesül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére a 

határozati javaslat elfogadására.  

 

 

 

Polgár, 2015. május 19. 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  



    Határozati javaslat 

    …/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Polgárőr 

város” cím elnyerése című pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Koncepciót 

elfogadja.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgári Polgárőr 

Egyesület elnökével nyújtsák be a „Polgárőr város” cím elnyerése 

című pályázatot. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


