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Iktatószám: SZ/378/2/2011. 
ELİTERJESZTÉS 

Péceli Polgárırség Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesületének 2010. évben végzet 
munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

Az Önkormányzat 2009 áprilisában Bőnmegelızési Együttmőködési megállapodást kötött 
Pécel Város Polgárır Egyesületével. (továbbiakban: Polgárırség) (a szervezet neve idıközben 
megváltozott) Az együttmőködési megállapodás célja: 
- az Önkormányzat és a Polgárırség tevékenységének összehangolása;  
-  a Város közbiztonságának javítása és a bőnüldözés hatékonyságának elısegítése; 
- a Polgárırség fokozottabb bevonása a közterületi munkába, valamint a rendvédelmi 
hatóságok és a polgárırök közötti kapcsolat erısítése; 
-  a bőnmegelızési, baleset-megelızési, vagyonvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, drog-
megelızési, környezetvédelmi és katasztrófa elhárítási közfeladatok teljesítésének elısegítése; 
- a település közbiztonsága, közrendje és közlekedésbiztonsági színvonalának emelése, a 
lakosság biztonságérzetének növelése. 
A megállapodásban rögzítésre került, hogy a Polgárırség elnöke az egyesületi tevékenységrıl 
évente tájékoztatást ad.   
Az Egyesület Elnöke, Kiss Attila benyújtotta az egyesület 2010. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolóját. A Polgárırség 2010.évben összesen 4454 óraszámban látott el szolgálatot. 
A Polgárırség valamennyi városi rendezvény szervezésében, lebonyolításában aktívan részt 
vett, maximálisan együttmőködve az önkormányzattal. 
2010. év végén a Polgárırség egyre nagyobb érdeklıdésre számot tartó bőnmegelızési, 
ifjúságvédelmi és drogprevenciós programot indított. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a Polgárırség beszámolójának elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, és elfogadja a Péceli 
Polgárırség Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület 2010. évben végzett tevékenységérıl 
szóló beszámolót. 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a Polgárırség elnökét, Kiss 
Attilát (2119 Pécel, Kossuth u. 15.) értesítse. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2011. június 10. 
 
Pécel, 2011. május 16. 

Szöllısi Ferenc 
polgármester 

A döntés egyszerő többséget igényel. 
 
Melléklet: Polgárırség beszámolója 
 
Az elıterjesztést készítette: Jeney Erzsébet irodavezetı 
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Dr. Székely Attila jogi elıadó 
 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek: 
 

Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı  


















