
    
  

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

24-15/2012/JT.                  Tárgy: jkv-i kivonat 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelme 

 

236/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének elbírálásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység 

szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 26. § (4) bekezdésében rögzített jogkörében, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében rögzített 

feladatkörére is tekintettel az alábbi döntést hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrség 

járőrtevékenységét havi 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) üzemanyag-költség 

biztosításával támogatja a 2012. augusztus 01-től 2012. december 21-éig terjedő 

időszakban, havi elszámolással, szigorú útnyilvántartás mellett. Magánautók 

használata esetén annak jogosultságát az Abonyi Rendőrőrs Őrsparancsnokával 

igazoltatni kell. A támogatás fedezete Abony Város Önkormányzat 9/2012. (III.) 12. 

költségvetési rendeletében a működési céltartalék soron biztosított.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrséget külön 

támogatja annak gépjárművébe az önkormányzat költségén szerelt GPS berendezéssel, 

melynek maximális összege 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) és melynek fedezete a 

határozat 1. pontjában rögzített költségvetési soron biztosított. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített támogatás 

folyósítási és elszámolási rendjére vonatkozó megállapodás – jelen határozat 

mellékletét képező – tervezetével összhangban a támogatási szerződést kösse meg.  

 

 

Határidő:  2012. augusztus 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:    

  Gazdasági Osztály 

  Hatósági és Építésügyi Osztály 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester  

Dr. Balogh Pál jegyző 



 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Abony Városi Polgárőrség 

Valamennyi Osztályvezető 

 
 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

     polgármester                jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. július 13. 

 

 

Balog Éva 

     jkv. 



 

      AA  HHAATTÁÁRROOZZAATT    MMEELLLLÉÉKKLLEETTEE  

  

  

TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS  
      

Mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat / képviseletében: Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármester 2740 Abony, Kossuth tér 1. / mint támogató, másrészről: 

 

Neve: Abony Városi Polgárőrség 

Székhelye: 2740. Abony, Vasút út 2. 

Képviselője: Juhász Pálné  

Adószáma: 18692749-1-13 

Bankszámlaszám: 65100345-16003703 

mint kedvezményezett között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A támogató Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2012. (VII. 

12.) számú határozata alapján a  kedvezményezett részére  havi 50.000,- Ft  azaz 

Ötvenezer forint üzemanyag-támogatást biztosít. 

 

2. A vissza nem térítendő támogatásra a kedvezményezett 2012. augusztus 01-től 

2012. december 31-éig terjedő időszakra jogosult. 

 

3. A támogatást a kedvezményezett kizárólag az alábbi gépjárművekkel végzett 

járőrszolgálati tevékenység ellátása során felmerülő üzemanyag beszerzésére 

fordíthatja: 

 ………. 

 ……….. 

 ……….  

 

4. A támogatott a részére folyósított havi támogatás összegével, legkésőbb a 

tárgyhót követő hónap 5. napjáig tartozik elszámolni. A következő havi 

támogatási összeg, csak az előző havi támogatással való szabályos elszámolást 

követően folyósítható. 

 

5. A kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének teljesítése során becsatolja 

az egyes járművekre vonatkozóan  

a) a közúti gépjárművek az egyes mezőgazdasági erdészeti és halászati erőgépek 

üzemanyag és kenőanyag fogyasztásáról szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. 

rendeletben rögzített szabályok alapján - az elszámolható üzemanyagárra 

vonatkozó NAV közlemény figyelembevételével - elkészített üzemanyag-

elszámolást 

b) az azt alátámasztó - a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 

szóló 2011. évi CLXV. törvény 17. §-ában rögzített szabályok maradéktalan 

betartásával vezetett – menetleveleket, fénymásolatban 

c) a polgárőrség nevére szóló, a gépjármű rendszámát is feltüntető 

üzemanyagszámlát. 

 

6. A támogatás kizárólag jelen megállapodásban rögzített célra használható fel, az 

nem fordítható politikai célok megvalósítására, harmadik személy által történő 

felhasználásra. 

 



 

7. A kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó 4-5. pontok szerinti 

elszámolást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya részére köteles 

benyújtani. 

 

8. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 

illetőleg a támogatást nem a jelen megállapodásban rögzítettek szerint használja 

fel, úgy a részére a jelen megállapodás alapján kifizetett előleget illetőleg 

támogatási összeget – a támogató felhívására - 8 napon belül, késedelmi 

kamataival együtt, egy összegben a támogató számlájára visszafizetni tartozik. 

 

Abony, 2012. július  

 

 

……………………………                                                          …………………………. 

  Támogató          Kedvezményezett  

 
   

 


