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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgárőrség 1991-ben alakult meg Magyarországon. Ma már kimondhatjuk, hogy a
közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához szükség van erre a civil háttérre.
Természetesen a rendőr szerepe nem helyettesíthető, és egy polgárőrnek mások a
lehetőségei, de a lakosság biztonságérzete szempontjából fontos szerepet töltenek be.
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Elsősorban a rendőrségnek köszönhető kerületünk jó közbiztonsága, a velük való
együttműködés pedig garancia arra, hogy a polgárőrség is sikeresen és hatékonyan
működjön.
A jó közbiztonság „elkényelmesítheti” az embereket, ezért azt nemcsak megteremteni,
de szinten tartani is tudni kell, s ez ugyanolyan erőfeszítéseket igényel, mint amikor a
rossz közbiztonság ellen küzdünk.
Kerületünkben a közbiztonság kiemelkedően jó. Ám ezekből a gondtalan időszakokból
következhet egy olyan korszak, amikor a „minden rendben van” állapot miatt csökken
a szolgálati órák száma és a motiváció is, ami veszélyes lehet.
A Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és
Természetvédő Egyesület (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 18., a továbbiakban:
Polgárőrség) 2005 óta működik a kerületben. A polgárőrök számos esetben aktív és
folyamatos szolgálati órákat teljesítenek a közterületen, ezért ennek fenntarthatósága
érdekében javasoljuk, hogy a jövőben magasabb összegű anyagi támogatásban
részesüljenek.
A Budavári Önkormányzat 2019. évben a Polgárőrség részére a tárgyévi költségvetési
rendeletében foglaltak szerint 1 000 000 forint összegű támogatást nyújtott.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja
meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati határozata
a kerületi polgárőrség 2020. évi támogatásáról
Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy támogatja és elismeri a Budapest I. kerület Budavári
Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület
munkáját (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 18., képviselője: Hegedűs
György), és növelni kívánja az önkormányzati támogatás mértékét. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést
a polgárőr egyesülettel, hogy kidolgozásra kerüljön az önkormányzat és az
egyesület közötti együttműködési megállapodás, amely az általuk a kerület
érdekében végzett munka elismerését megfelelő módon kifejezi.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Váradiné Naszály! Márta polgármester
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