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FELHÍVÁS 
a Somogy Megyei Polgárőr Egyesületek 2017. évi működési támogatására 

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége az Alapszabály 66. pont f.) alpontban 

kapott felhatalmazása alapján felhívást tesz közzé az Országos Polgárőr Szövetség által 

2017. évre biztosított, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére tagegyesületei 

számára. 

 

Működési támogatási igényt nyújthatnak be azok a polgárőr egyesületek, amelyek:  

 tagjai az Somogy Megyei Polgárőr Szövetségnek, 

 tanúsítvánnyal, vagy nyilatkozattétellel tagjai az Országos Polgárőr Szövetségnek, 

 SMPSZ tagdíjat megfizették, 

 vállalják 

o a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt 

bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, 

o valamint együttműködnek a Rendőrséggel és az Önkormányzattal. 

 a BM. által biztosított és a SMPSZ 2016. pályázaton nyert tagegyesület esetében a 

támogatás felhasználásával a megadott határidőig hiánytalanul és rendben elszámolt. 

 

Kiemelt feladatok: 

 Külterületek biztonsága kiemelt bűnmegelőzési program 

 Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek program 

 Egy iskola egy polgárőr 

 SZEM 

 

Az igénylő egyesületnek 2017. április 15-ig a mellékelt Támogatási igénylési adatlapot kell 

benyújtania az Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségéhez (8638 Balatonlelle, 

Kossuth L. u. 85.), amelyben vállalja a felsorolt feladatok teljesítését az elszámolása napjáig. 

A Támogatási igénylési adatlapot e-mail-ben beszkennelve is be lehet nyújtani az SMPSZ 

hivatalos e-mail címére: smpsz@supraktv.hu.  

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége:  

 a beérkező támogatási igénylések számának, a vállalt feladatok nagyságának és a 

rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében 2017. április 25.-ig megállapítja az 

egyesület részére támogatásként biztosítható összeg nagyságát, 

 az egyesülettel támogatási szerződést köt és 

 a támogatás 50%-nak átutalására a támogatási szerződés aláírását követően és a 

mellékletek meglétének birtokában 8 napon belül átutalja az egyesület 

bankszámlájára, amennyiben az összeg az SMPSZ rendelkezésére áll, 

 a fennmaradó 50%-ot 2017. október 30-ig utalja az egyesület bankszámlájára, 

amennyiben az összeg az SMPSZ rendelkezésére áll, illetve az első részlettel az 

egyesület maradéktalanul, határidőre elszámolt. 

 

A szerződéskötés, illetve a támogatás átutalásának feltétele: 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 

30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a „Köztartozásmentes adózói adatrendszerből” 

letölthető és kinyomtatható közokirat.2015. évi Országos Bírói Hivatalnál 

Kifüggesztett beszámoló igazolása. 

 ÁFA nyilatkozat, 

 Ávr. 72. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok  
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 a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséget felhatalmazó eredeti banki beszedési 

megbízás csatolása (amennyiben az előző években nem adott be felhatalmazó levelet, 

vagy változás következett be) 

 gépjárművel rendelkező egyesületeknél az érvényes forgalmi engedély másolata 

 Aláírási címpéldány (banki is jó) 

 

 

Benyújtandó dokumentumok 2017. április 15.-ig 2 példányban: 

1. Támogatási igénylési adatlap 

 

Szerződéskötéskor benyújtandó dokumentumok 2 példányban: 

2. ÁFA nyilatkozat, 

3. Ávr. 72. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok  

4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 

30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a „Köztartozásmentes adózói 

adatrendszerből” letölthető és kinyomtatható közokirat. 

5. a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséget felhatalmazó eredeti banki beszedési 

megbízás csatolása (amennyiben az előző években nem adott be felhatalmazó levelet, 

vagy változás következett be) 

6. Gépjárművel rendelkező egyesületeknél az érvényes forgalmi engedély fénymásolata, 

7. Aláírási címpéldány (banki is jó) 

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a működési támogatási összegének 

megállapításakor figyelembe veszi: 

- a polgárőr egyesület 2017. január 1-jén nyilvántartott tagjainak létszámát, 

- a polgárőri alapfeladat ellátásának területi kiterjedését, 

- a polgárőri szolgálattal érintett terület közbiztonsági helyzetét (bűnügyi fertőzöttségét)  

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség a támogatási szerződés aláírásától jogosult elállni, 

vagy azonnali hatállyal felmondani, ha a támogatott egyesület: 

 az igénylés benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi 

tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, 

 a feladat teljesítésének meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző 

körülményt neki felróható okból maga idézte elő, 

 a támogatási összeget részben vagy egészben nem a szerződésben megjelölt célra, 

vagy módon használja fel, 

 a pénzügyi elszámolásának határidőben nem tesz eleget, 

 súlyos szerződésszegést követ el. 

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott egyesület:  

 a támogatási összeget nem a támogatási szerződésben rögzített célra használja fel,  

 azt a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény hatálya alá nem tartozó harmadik 

szervezetnek, vagy személynek továbbadja,  

 az elszámolást az annak elkészítésére irányuló felhívást követően sem, vagy ismételten 

hiányosan nyújtja be. 

 

Amennyiben a támogatás felhasználása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a 

támogatott egyesület haladéktalanul köteles e tényt írásban a Somogy Megyei Polgárőr 

Szövetség Elnöksége részére bejelenteni, az addig felhasznált támogatással haladéktalanul 
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elszámolni, és a fel nem használt támogatás összegét a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 

számlájára visszautalni.  

 

A támogatási összeget az alábbiakra lehet felhasználni: 

 formaruha beszerzése, 

 üzemanyag felhasználás, 

 telefonszámlák kiegyenlítése, (polgárőrség nevére kiállított), 

 gépjármű beszerzés, javítás, karbantartás, 

 polgárőr – járőr eszközök vásárlása, 

 hír- és infokommunikációs eszközök beszerzése fenntartása,  

 oktatás, képzés költségei fedezésére 

 az egyesület egyéb működési költségeire. 

 

A támogatott egyesület a támogatás első részletével 2017. szeptember 30-ig, második 

részletével 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. Az elszámolás részletes rendjét és 

időpontjait a támogatási szerződés, illetve a támogatási szerződéshez kiadott körlevél 

tartalmazza. Az elszámoláshoz 2017. január 1. és 2018. január 31. között a támogatott 

egyesület nevére kiállított számlák használhatók fel.  

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége fenntartja a működési támogatás 

visszavonásának jogát, amennyiben a működési támogatásra felhasználható összeg az OPSZ-

től nem érkezik meg, vagy az OPSZ-el kötött támogatási szerződésében a feltételeket 

érdemben módosító változás történik. 

 

Az támogatás igénylésével kapcsolatos további információk a Somogy Megyei Polgárőr 

Szövetsége irodájától kérhetők munkanapokon 08.00-15.00 óra között a +36 85 343 519, 

vagy a +36 20 390 7530 telefonszámon. 

 

Balatonlelle, 2017. március 30. 

 

 

 

 

        Poór Gyula   

                            SMPSZ elnök 


