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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium /a továbbiakban: IRM/ a Kormány által 2009. április 20-án
kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében –
különös tekintettel a bűnügyileg leginkább fertőzött településekre – felhívást tett közzé településőrök
foglalkoztatásával kapcsolatban tett közzé felhívást.
Támogatásban részesülhet az a közterület-felügyelettel vagy közterület-felügyelővel /a továbbiakban
együtt: közterület-felügyelet/ nem rendelkező községi, városi, fővárosi és kerületi önkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat), valamint települési önkormányzatok társulása, amely a helyi
közbiztonságot ún. településőrrel kívánja megerősíteni.
A támogatás formája és mértéke: az önkormányzat döntésétől függően – figyelemmel a lakosság
létszámára – településenként legfeljebb 2 fő településőr felhívásban meghatározott költségeinek
finanszírozása támogatható.
1.

Amennyiben a településőrként igénybe venni kívánt személy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (3) bekezdése szerint közcélú munka keretében
foglalkoztatható, úgy az IRM egyszeri támogatást nyújt. Ennek összege 80.000 Ft, amelyet a
támogatási szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre kell, illetve lehet fordítani.

2.

A mennyiben az 1. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn a településőrként igénybe
venni kívánt személy vonatkozásában az IRM a bruttó 80.000 Ft, egyszeri támogatás mellett a
foglalkoztatni kívánt településőr munkabéréből havi 71.500 Ft és annak járulékai (27%) mértékéig
rendszeres támogatást is nyújt.

3.

Az IRM támogatja a települési önkormányzatok közterület-felügyelők alkalmazására irányuló
törekvését. A tárca havi 100.000 Ft + járulékai (27%) összegű támogatást nyújt szakképzett
településőrök foglalkoztatásához (alkalmazás feltétele: érettségi és a 26/2008. (XII. 20.) IRM
rendeletben meghatározott szakképesítés).
Ez esetben a támogatást igénylő önkormányzat vállalja, egyrészt hogy 3 hónapon belül a
településőrt a közterület-felügyelői szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza, ezt
követően legalább a program időtartamára köztisztviselőként alkalmazza /az illetménytáblának
megfelelően kiegészíti a közterület-felügyelő keresetét/.

A beérkezett igényekről minden hónap 25-éig születik döntés a támogatási forrás rendelkezésre állásának
függvényében. Az első támogatási kör 2009. október 1-jétől 2009. december 31-éig tart.
Amennyiben a 2009-ben benyújtott igény idén pénzügyi okból nem részesülhet támogatásban, de
egyébként a feltételeknek megfelel, úgy automatikusan részt vesz a 2010. évi támogatási körben. A
konstrukció finanszírozása tételes elszámolás alapján negyedévente utólagosan történik. A 2009. évre szóló
támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
A támogatás a megjelölt honlapokon található felhívás mellékletét képező támogatási szerződésnyomtatvány 2 példányának kitöltésével, aláírásával és visszaküldésével igényelhető, /az első igénylési
körben 2009. szeptember 30-ig/ amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti
és Tervezési Főosztály (Postacím: 1363 Budapest, Postafiók: 54.) címen postai úton vagy
telepulesor@irm.gov.hu e-mail címen elektronikus úton – de azzal egyidejűleg postán továbbítva –
nyújtható be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és dönteni a támogatás
igénybevételéről.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a döntéshez – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselő-testület egyszerű többségű /a jelenlévő települési
képviselők több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. október 15.
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