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596/2010.  

Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. februári ülésére 
 
 

Tárgy:  Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kormány által 2009. április 20-án 
kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében támogatási 
felhívást tett közzé közterület-felügyelettel, vagy közterület-felügyelővel nem rendelkező önkormányzatok 
számára, amelyek a helyi közbiztonságot településőrrel kívánják megerősíteni településőrök foglalkoztatására. 
 
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben és felszereléssel 
végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítő eszközt nem alkalmazhat. 
 
Feladata: 

- a településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének 
támogatása, 

- a különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz kapcsolódó jelző 
tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál, 

- a közvagyon helyben található tárgyainak védelmében való közreműködés, 
- az önkormányzati rendeletek betartásának, illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, 

köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása, 
- a településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és 

forgalomirányításban,  
- természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során 

közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási 
munkálatokban és a rend helyreállításában, 

- az önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott további 
feladatok végrehajtása. 

-  
Településőrként az a személy alkalmazható, aki: 

- betöltötte a 18. életévét, 
- cselekvőképes, 
- büntetlen előéletű, 
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, 
- rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről szóló 

26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítések (illetve a korábban szerzett 
OKJ 33 8919 01 számú „személy- és vagyonőr” szakképesítés) valamelyikével, vagy az igénylő 
önkormányzat vállalja, hogy az igény jóváhagyásától számított 3 hónapon belül a településőrt a 
szakképesítés megszerzésér érdekében beiskolázza. 

 
Támogatás igénylése: 
A közzétett felhívás mellékletét képező támogatási szerződés kitöltése után azt 2 példányban kell 
benyújtani az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztályára. 

  



 
Támogatás mértéke: 
A Minisztérium 80.000,- egyszeri támogatást nyújt a feladatok ellátásához szükséges alábbi dologi 
kiadásokra 

a) mobiltelefon készülék a hozzá tartozó SIM kártyával, 
b) kerékpár, 
c) „TELEPÜLÉSŐR” felirattal ellátott biztonsági mellény, 
d) fekete sapka, 
e) zseblámpa, 
f) jegyzettömb és iróeszköz, 
g) hordtáska, 
h) fényképezőgép, 
i) távcső, 
j) esővédő felszerelés 

 
A c)-f) pontokban felsoroltak beszerzése kötelező. 
 
A dologi kiadások fedezetére nyújtott egyszeri támogatás mellett a Minisztérium - amennyiben a 
foglalkoztatott településőr nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 36. §-a (3) bekezdése szerint közcélú munka keretében történő foglalkoztatás 
feltételeinek - akkor a településőr munkabéréből havi 73.500,-Ft és annak járulékai (27 %) 
rendszeres támogatást nyújt 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig legfeljebb 2 fő 
foglalkoztatásához. 
 
Indokolt településünkön 2 fő településőr alkalmazása a közismert, fent felsorolt feladatok végzésére.  
Kezdeményezzük pályázat benyújtását Csanytelek község területére 2 fő településőr foglalkoztatására 
2010. március 1. napjától 2010. december 31. napjáig. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2010. febrár 5. 
 
 
 
 
 
  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
……./2010. (II. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása 
 

Határozati javaslat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete pályázatot nyújt be  az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztériumhoz 2 fő településőr foglalkoztatására a Kormány által kiadott 
válságkezelő program N.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében 
közzétett támogatási felhívásában rögzített feltételek szerint 

2) Rögzíti a képviselő- testület, hogy Csanytelek Község Önkormányzata nem tart fenn közterület 
felügyeletet és nem foglalkoztat közterület felügyelőt, ezért is szükséges ezen hiányzó feladat 
pótlása településőrök alkalmazásával. 

3) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, 
hogy a pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat és egyéb kötelezettség 
vállalásokat az önkormányzat képviseletében tegyék meg. 

Végrehajtás határideje: pályázat benyújtása 2010. február 20. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
           Kató Pálné jegyző    
           
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követő Képviselő- testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Budapest) 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár   

 
 


