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Tárgy: Javaslat a közterület-felügyelőket 
foglalkoztató önkormányzatok részére 
- az IRM által kiírt - Településőrök 
foglalkoztatása pályázaton való 
részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2009. szeptember 24-én a képviselő-testület ülésén Dr. Csicsay-Claudius Iván 
tanácsnok az SZMSZ 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az októberi képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjai közé javasolta a közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére -
az IRM által kiírt - Településőrök foglalkoztatása pályázaton való részvételére vonatkozó 
előerjesztés felvételét. (A pályázati felhívás + támogatási szerződés az előterjesztés 1. számú 
mellékletében olvasható.) 

Az IRM-pályázattal a kormány alapvető célja a települések biztonságának növelése 
érdekében anyagi támogatás biztosítása. Az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztérium (IRM) 
által kiírt program keretében településőrök segíthetik a közterület-felügyelők munkáját, melyhez 
kormányzati támogatás igényelhető a helyi önkormányzatok részéről az alábbiak szerint. 

A támogatás az igény benyújtásakor meglévő közterület-felügyelői létszám 
kétszeresére, de maximum 20 főre igényelhető az 1. pontban vagy a 2. pontban meghatározott 
támogatásfajták esetén: 

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. Amennyiben 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. 

A konstrukció finanszírozása tételes elszámolás alapján negyedévente utólag történik. Az első 
támogatási kör 2009. október l-jétől 2009. december 31-éig tart. A 2010. évi támogatási kör 
2010. év elején kerül meghirdetésre, s naptári évre szól. A beérkezett igényekről minden hónap 
25-éig döntenek a támogatási forrás rendelkezésre állásának függvényében. 

1 



Amennyiben a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő igény még ez évben 
benyújtásra kerül, de pénzforrás hiánya miatt nem részesül támogatásban, úgy az 
automatikusan a 2010. évi támogatási körbe kerül. Sőt mód van arra is, hogy hosszabb távon 
- tehát 2009. évben támogatásban részesülő önkormányzat 2010-ben is pályázzon és -
támogatásban részesüljön, mindaddig, amíg a támogatási szerződést a Támogató vagy a 
Támogatott fel nem mondja, vagy attól el nem áll. 

A településőrök munkájuk során szorosan együttműködnek a rendőrséggel, de tevékenységüket 
az önkormányzatok irányítják. A rendőrséggel történő szoros együttműködést a Támogatási 
megállapodás VI.2. pontja is előírja, miszerint a közterület-felügyelet közreműködésével az 
Önkormányzat köteles a településőrök részére szakmai felkészítő oktatást tartani, melyhez a 
területileg illetékes rendőrkapitányság szakmai segítséget nyújt. 

A településőr - a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdése 
alapján - az alább felsorolt feladatokat végezheti a közterület-felügyelet tevékenységének 
támogatása, valamint annak biztonságos és hatékony végrehajtása érdekében, kiemelten a 
közterületi jelenlét erősítése céljából. 

l-§ 
(4) A felügyelet feladata: 

■ a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

■ a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

■ közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
■ közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és 

a közrend védelmében; 
■ közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
■ közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
■ közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában. 

Az IRM-felhívás szerint településőrként az a személy alkalmazható, aki 
- betöltötte 18. életévét, 

cselekvőképes és büntetlen előéletű, 
- egészségileg alkalmas, 
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, 
- továbbá a 26/2008. (XII.20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítések 

valamelyikével, vagy az önkormányzat vállalja, hogy az igény jóváhagyásától 
számított 3 hónapon belül a településőrt a szakképesítés megszerzése érdekében 
beiskolázza. 

A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben 
és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítő 
eszközt nem alkalmazhat. A fent részletezett tevékenységeket a településőr csak a szolgálatot 
ellátó (igazolvánnyal rendelkező) közterület-felügyelővel együtt végezheti. 
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A településőr részére a támogatási megállapodás szerinti előírt kötelező öltözet és felszerelés: 
„TELEPÜLÉSŐR" felirattal és a település nevével ellátott, MSZ EN 471 szabvány szerinti 
biztonsági mellény, fekete sapka (szintén felirattal), továbbá zseblámpa és jegyzettömb + 
íróeszköz. Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás - személyenként biztosított egyszeri -
bruttó 80.000,-Ft összegű dologi kiadás fedezetül szolgálhat még a mobiltelefon készülék (SIM 
kártyával), kerékpár vagy hordtáska beszerzésére is. 

A támogatás elnyerése esetén; 

1. a „közcélú munka keretében" foglalkoztatott" munkavállaló esetében az 
Önkormányzat egyszeri 80.000,-Ft/fő dologi támogatásban részesül. 

2. a Munka Törvénykönyve és a Támogatási megállapodás ide vonatkozó része 
alapján egy 8 órában alkalmazott munkavállaló, minimum 71.500,-Ft összegű 
havi alapbér mellett történő alkalmazása esetén az Önkormányzat 71.500,-Ft és 
járulékai (27%) összegű rendszeres támogatásban részesül, továbbá egyszeri 
80.000,-Ft dologi támogatást kap. 

A konstrukció finanszírozása tételes elszámolás alapján negyedévente utólagosan történik. 

A bérarányok figyelembevételével az Önkormányzatnak az egy fő településőr - 1 évre történő -
alkalmazása nettó 100.000,-Ft alapbérrel számolva összesen 2.380.000,-Ft-ot jelentene, mely a 2. 
sz. mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a járulékokat, az adót és a természetbeni 
juttatásokat, valamint az OKJ-szakképzés költségét (60 ezer Ft/hó összegre számolva). 
Ezen összegen felül szükséges még a Támogatási megállapodás VI. 1. pontjában foglaltak szerint 
a közterület-felügyelők egyenruhájának színével megegyező színű felsőruházat biztosításával 
járó költség tervezése is. 

A sikeres pályázattal elnyerő támogatási összeg - egy fő település őr alkalmazása esetén 1 évre 
számítva - 1.166.900,-Ft (bérköltség + járulékai) + a dologi kiadásokra egyszeri 80 ezer forint, 
így az Önkormányzat tényleges költsége csupán 1.215.000,-Ft lenne. 

Példaként: 
11 főre vonatkozó nyertes pályázat esetén az IRM-támogatás beszámítását követően az 
Önkormányzat részéről ez összesen 13.365.000,-Ft (bérköltség és természetbeni juttatás az adó és 
járulékok) biztosítását igényelné a 2010. évi költségvetésben. 

Jelen előterjesztést az érintett bizottságok soros ülésükön tárgyalják, s a bizottságok elnökei a 
képviselő-testület ülésén ismertetik javaslatukat. 

Határozati javaslatok: 

l/a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési évre vonatkozóan fő munkavállaló alkalmazásával történő foglalkoztatással 
részt kíván venni a közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére - az IRM által 
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kiírt - Településőrök foglalkoztatása pályázaton, megnövelve ezzel a Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretét a 2010. évtől a támogatás biztosításáig. 
Egyben felkéri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására, továbbá a támogatás 
elnyerése esetén az alkalmazáshoz szükséges forrás biztosítását a 2010. költségvetés 
tervezésekor. 

pályázat benyújtása: azonnal 
forrásbiztosítása: 2010. január 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Határidő: 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért: 

1/b 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési évre vonatkozóan fő közcélú munka keretében történő foglalkoztatással 
részt kíván venni a közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére - az IRM által 
kiírt - Településőrök foglalkoztatása pályázaton. 
Egyben felkéri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására, továbbá a támogatás 
elnyerése esetén az alkalmazáshoz szükséges forrás biztosítását a 2010. költségvetés 
tervezésekor. 

pályázat benyújtása: azonnal 
forrás biztosítása: 2010. január 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Bajtek Mihályné 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Határidő: 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a .../2009. (...) 
számú határozata alapján - felkéri a polgármestert a településőrök alkalmazásával kapcsolatos 
feladatok - pályáztatás, képzés, szakmai oktatás - megszervezésére és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: a támogatás elnyerésétől: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: Hegedűs Károly aljegyző 

Hajnal József osztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 30. 
Hegedűs Károly 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

'T)r. Neszteli István 
jegyző 
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i- L.M t̂ltikfcf-

IRM IGAZSÁGÜGYI 
És RENDÉSZETI 
MINISZTÉRIUM 

FELHÍVÁS 

a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET FOGLALKOZTATÓ 
ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 

I . Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közterület-felügyelői létszám 
megerősítésére, a Kormány által 2009. április 20-án kiadott válságkezelő program 
IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében - különös 
tekintettel a bunügyileg leginkább fertőzött településekre - az alábbi felhívást 
teszi közzé. 

Támogatásban részesülhet az a közterület-felügyelettel vagy közterület
felügyelővel (a továbbiakban együtt: közterület-felügyelet) rendelkező községi, városi, 
fővárosi és kerületi önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat), települési 
önkormányzatok társulása, valamint önálló költségvetéssel rendelkező közterület
felügyelet, amely a meglévő közterület-felügyelői létszámát felügyelőnként két fő ún. 
településőrrel meg kívánja erősíteni, vállalva a közterületi jelenlétnek a fejlesztéssel 
arányos növelését. 

A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az 
előírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem 
rendelkezik, kényszerítő eszközt nem alkalmazhat. 

Feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) 
bekezdésben felsorolt, valamint egyéb jogszabályokban és az alkalmazó helyi 
önkormányzat által - a helyi közbiztonság javítása érdekében - meghatározott 
feladatok, és a közterület-felügyeletek tevékenységének támogatása, azok biztonságos 
és hatékony végrehajtása a közterületi jelenlét erősítése céljából, amelyet a szolgálatot 
ellátó közterület-felügyelővel együtt végez. 
Településőrként az a személy alkalmazható, aki 

- betöltötte a 18. életévét; 
- cselekvőképes; 
- büntetlen előéletű; 
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal; 
- rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekről szóló 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott 
szakképesítések valamelyikével, vagy az igénylő önkormányzat vállalja, hogy az 
igény jóváhagyásától számított 3 hónapon belül a településőrt a szakképesítés 
megszerzése érdekében beiskolázza; 

- egészségileg alkalmas. 



I I . A támogatás formája és mértéke 
A támogatás az igény benyújtásakor meglévő közterület-felügyelői létszám 

kétszeresére, de legfeljebb 20 főre igényelhető az 1. pontban és a 2. pontban 
meghatározott támogatásfajták esetén egyaránt. 

1. Amennyiben a településőrként igénybe venni kívánt személy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi I I I . 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. A 
támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően tételes elszámolás 
alapján utólagosan, negyedévente kerül sor. 

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 2009-ben már támogatásban részesülők 2010-ben is - a forrás 
rendelkezésre állásának függvényében - támogatásra kerülnek mindaddig, amíg a 
támogatási szerződést a Támogató vagy a Támogatott fel nem mondja, vagy attól el 
nem áll. 

A 2010. évi támogatási kör 2010. elején kerül meghirdetésre, s az 2010. 
január 01-től 2010. december 31-éig tart. 

I I I . A támogatás igénylése 
A támogatás a jelen felhívás mellékletét képező támogatási szerződés

nyomtatvány 2 példányának értelemszerű kitöltésével, aláírásával és visszaküldésével 
igényelhető, amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és 
Tervezési Főosztály (Postacím: 1363 Budapest, Postafiók: 54.) címen postai úton vagy 
a telepulesor@irm.qov.hu e-mail címen elektronikus úton - de azzal egyidejűleg 
postán is továbbítva - nyújtható be. 

mailto:telepulesor@irm.qov.hu


Támogatási megállapodás 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, (1055 Budapest, 
Kossuth tér 4. ) képviseletében: dr. Túri András rendészeti szakállamtitkár, (a 
továbbiakban: Minisztérium) és 

település önkormányzata/települési 
önkormányzatok társulása/önálló költségvetéssel rendelkező közterület
felügyelet1 (székhely: 

képviseletében eljár: 
bankszámlaszám: 

a továbbiakban: Támogatott) az 
alábbiakban állapodnak meg: 
I. Támogatott kijelenti, hogy a megállapodás általa történő aláírása időpontjában 

2fő közterület-felügyelővel rendelkezik. 
I I . A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás I I I . 
pontjában rögzített támogatást kizárólag a megállapodás V. pontjában 
meghatározott feladat finanszírozására fordítja. 

I I I . I.3 A Minisztérium a V. pontban meghatározott feladat ellátására bruttó N4x 
80.000,- Ft, azaz forint 
összegű egyszeri támogatást bocsát a Támogatott rendelkezésére az alábbi 
dologi kiadásokra, amennyiben az a településőrt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi I I I . törvény 36. § szerint közcélú munka 
keretében kívánja foglalkoztatni. 
Elszámolható 

a. mobiltelefon készülék a hozzá tartozó SIM kártyával (prepáid kártya 
esetén további feltöltő kártya is) 

b. kerékpár, 
c. „TELEPÜLÉSŐR" felirattal ellátott biztonsági mellény, (IRM által 

meghatározottak szerint5) 
d. fekete sapka, (IRM által meghatározottak szerint6) 
e. zseblámpa, 
f. jegyzettömb és íróeszköz, 
g. hordtáska 

beszerzése, amelyek közül a c.-f. pontokban meghatározottak beszerzése 
kötelező. 

1 Nem kívánt rész törlendő! Települési önkormányzatok társulása esetén az azt képviselő önkormányzat és képviselőjének 
feltüntetése. A társulás tagjainak felsorolását és a képviselő megbízását kérjük csatolni. 
2 Kitöltése kötelező! 
3 A nem kívánt rész törlendő! 
4 N= igényelt létszám 

5 Fényvisszaverő biztonsági mellény: bármely olyan kereskedelmi forgalomban kapható neonsárga mellény, mely megfelel az MSZ EN 
471 szabványnak. A mellény hátulján, annak közepén jól látható módon, fekete színnel, nyomtatott nagy betűkkel fel kell tüntetni a 
TELEPÜLÉSŐR elnevezést. A betűk vonalvastagsága 1 cm, nagyságuk 4,4 cm legyen. A TELEPÜLÉSŐR felirat alatt szintén jól 
láthatóan fel kell tüntetni a település nevét is. 
6 Sapka: kereskedelmi forgalomban kapható, fekete egyszínű baseball sapka, melynek bősége a hátsó részén állítható 
pánttal szabályozható. A sapka elejének közepére kerüljön fel fehér színű, nyomtatott betűkkel a TELEPULESOR 
elnevezés. A betűk vonalvastagsága 0,3 cm, nagyságuk 1,5 cm legyen. 



I I I . 2.7 A Minisztérium a V. pontban meghatározott feladat ellátására bruttó N8x 
80.000,- Ft, azaz forint összegű egyszeri 
támogatást bocsát a Támogatott rendelkezésére az alábbi dologi kiadásokra. 
Elszámolható 

a. mobiltelefon készülék a hozzá tartozó SIM kártyával (prepáid kártya 
esetén további feltöltőkártya is) 

b. kerékpár, 
c. „TELEPULESOR" felirattal ellátott biztonsági mellény, (IRM által 

meghatározottak szerint9) 
d. fekete sapka, (IRM által meghatározottak szerint10) 
e. zseblámpa, 
f. jegyzettömb és íróeszköz, 
g. hordtáska 

beszerzése, amelyek közül a c.-f. pontokban meghatározottak beszerzése 
kötelező. 

A dologi kiadások fedezetésre nyújtott összeg mellett a Minisztérium a 
településőr munkabéréből havi Nx71.500Ft és annak járulékai (27%), azaz 

forint rendszeres támogatást is nyújt, 
amennyiben a településőr nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi I I I . törvény 36. § (3) bekezdése szerinti közcélú 
munka keretében történő foglalkoztatás feltételeinek. 

A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően tételes 
elszámolás alapján negyedévente utólag kerül sor. Az első támogatási kör 2009. 
október l-jétől 2009. december 31-éig tart. A 2009. évre szóló támogatás 
folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően előleg formájában kerül sor. A 
folyósított előleggel legkésőbb 2010. január 31-éig kell elszámolni. 

IV. 1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az IRM Ellenőrzési Főosztálya, az IRM Rendészeti Felügyeleti és 
Tervezési Főosztály, (a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult szervek) a Támogatott 
képviselőjétől jogosult felvilágosítást kérni, a feladat ellátásával kapcsolatos irataiba 
betekinteni, továbbá a szükséges okiratokról hitelesített másolatot, kivonatot vagy 
kimutatást kérni. 

7 A nem kívánt rész törlendő! 
8 N= igényelt létszám 
9 Fényvisszaverő biztonsági mellény: bármely olyan kereskedelmi forgalomban kapható neonsárga mellény, mely 
megfelel az MSZ EN 471 szabványnak. A mellény hátulján, annak közepén jól látható módon, fekete színnel, nyomtatott 
nagy betűkkel fel kell tüntetni a TELEPÜLÉSŐR elnevezést. A betűk vonalvastagsága 1 cm, nagyságuk 4,4 cm legyen. A 
TELEPÜLÉSŐR felirat alatt szintén jól láthatóan fel kell tüntetni a település nevét is. 
10 Sapka: kereskedelmi forgalomban kapható, fekete egyszínű baseball sapka, melynek bősége a hátsó részén állítható 
pánttal szabályozható. A sapka elejének közepére kerüljön fel fehér színű, nyomtatott betűkkel a TELEPULESOR 
elnevezés. A betűk vonalvastagsága 0,3 cm, nagyságuk 1,5 cm legyen. 



IV. 2. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy székhelye szerint illetékes helyi 
rendőrkapitányság jogosult a feladat ellátásának szakmai monitoringját végezni. 
Támogatott köteles a jelen megállapodás záradékát képező nyilatkozatnak megfelelően 
a rendőrkapitánysággal együttműködni. 
IV. 3. A Támogatott vállalja, hogy 
a megállapodás aláírásával egyidejűleg településőri feladatok ellátására alkalmaz a 
III .1/III .2. n pontban leírt igényében megjelölt számú olyan személyt, aki a 
meghatározott feltételeken túl 

- betöltötte a 18. életévét; 
- cselekvőképes; 
- büntetlen előéletű; 
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló 

bizonyítvánnyal; 
- rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekről szóló 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott 
szakképesítések valamelyikével, vagy az igénylő önkormányzat vállalja, hogy az 
igény jóváhagyásától számított 3 hónapon belül a településőrt a szakképesítés 
megszerzése érdekében beiskolázza; 

- egészségileg alkalmas.12 

V. A településőr feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 1. 
§ (4) bekezdésben felsorolt, valamint egyéb jogszabályokban, illetve az alkalmazó 
helyi önkormányzat által meghatározott feladatok ellátásának, továbbá a közterület
felügyeletek tevékenységének támogatása, azok biztonságos és hatékony végrehajtása 
a közterületi jelenlét erősítése céljából, amelyet a szolgálatot ellátó közterület
felügyelővel együtt végez. 

A Támogatott tudomásul veszi, hogy: 
VI. 1. A helyi közterület-felügyelők egyenruhájának színével egyező színű 
felsőruházatot köteles biztosítani saját költségén, azonban az - a Magyar Honvédség, a 
rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága 
miatt - megtévesztésre nem lehet alkalmas. 
VI. 2. A közterület-felügyelet közreműködésével köteles a településőrök részére 
szakmai felkészítő oktatást tartani, melyhez a területileg illetékes rendőrkapitányság 
szakmai segítséget nyújt. 

VI. 3. A támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköznek minősülő 
vagyontárgyat kötelező leltárba venni, amely a Támogatási megállapodás aláírásától 
számított három éven belül csak a Minisztérium előzetes jóváhagyásával idegeníthető 
el, ennek betartása 3 éven belül bármikor ellenőrizhető; 
VI. 4. Abban az esetben, ha a Támogatott a településőrökkel, illetve a településőri 
feladatokkal kapcsolatban tájékoztatót tesz közzé, vagy egyéb tájékoztatási eszközhöz 
folyamodik, például elektronikus úton közölt anyagokat (honlap, adatbázis, stb.) vagy 
kiadványt (ideértve a prospektusokat, szórólapokat is), illetve audio-vizuális anyagokat 
ad ki, köteles feltüntetni, hogy a tevékenység a Minisztérium támogatásával valósul 
meg; 

11 A nem kívánt rész törlendő! 
12biztonsági őr munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat 



A Támogatott a Minisztérium kérésére, valamint az országos és helyi média 
képviselőinek érdeklődésére köteles a tevékenységet bemutatni, vagy arról 
nyilatkozni; 

VI. 5. A Támogatott tudomásul veszi, amennyiben nem számol el az első körben előleg 
formájában, illetve a negyedévente utólagos elszámolásra nyújtott támogatással, vagy 
az elszámolás nem kerül elfogadásra, úgy a továbbiakban mindaddig nem folyósítható 
részére támogatás, amíg az elszámolást be nem nyújtja, illetve az elfogadásra nem 
kerül. 

VI. 6. A Támogatás nem rendeltetésszerű, a jelen szerződéssel ellentétes, illetve attól 
eltérő felhasználását az ellenőrzésre jogosult szervek a Támogatottal közösen felvett 
jegyzőkönyvben rögzítik, és javaslatot tesznek a szükséges intézkedések megtételére; 

VI.7.13 A Támogatott vállalja, hogy a támogatási időszak alatt a támogatás 
elnyerésekor a közcélú foglalkoztatás keretében telepi jlésőr feladatra igénybe vett 
személyt végig foglalkoztatja, kivéve ha a telepü lésőrrel szemben a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 96. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjána k megfelelő ok merül fel. 

VII. A Minisztérium egyoldalú, írásban előterjesztett jognyilatkozatával a Támogatási 
megállapodástól való elállásra jogosult, ha az alábbi okok közül bármelyik 
bekövetkezik: 
a) jelen szerződés V. pontjában meghatározott feladatot a Támogatási megállapodás 
Minisztérium általi aláírásának dátumától számított 10 napon belül a Támogatottnak 
felróható okból nem kezdi meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 
b) a Támogatott az igény benyújtása során, illetve a megállapodás megkötése 
érdekében valótlan, hamis adatot szolgáltatott; 
c) a Támogatott a támogatást nem a megállapodásban meghatározott célra használja 
fel; 
d) az V. pontban meghatározott feladat teljesítése a Támogatottnak felróható okból 
veszélybe kerül, illetve a Támogatott - neki felróható okból - nem teljesíti a jelen 
megállapodásban vállalt kötelezettségeit. 
Visszafizetési kötelezettség esetén a befizetést az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium 10032000-01220122-50000005 sz. fejezeti kezelésű előirányzat
felhasználási keretszámlára kell teljesíteni. 
A Támogatási szerződéstől való elállás esetén a Támogatott a támogatási összegnek a 
folyósítás napjától a visszafizetés napjáig, az elállás napján érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresével növelt összegét, az elállást tartalmazó jognyilatkozat 
kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles visszafizetni. 

VIII. Támogatott jogosult a jelen megállapodást egyoldalú írásos nyilatkozattal 
felmondani, ha az V. pontban meghatározott feladatot a továbbiakban ellátni nem 
képes, illetve azt nem kívánja. 

IX. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele: 
■ aláírt együttműködési záradék a területileg illetékes rendőrkapitánysággal; 

Nem kívánt rész törlendő! 



■ a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek történő megfelelés. 

X. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a Támogatási 
megállapodást a felek aláírták. 

XI. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatával és nyilvánosságával, átláthatóbbá 
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló 
tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén. 
A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták 
rendezésére - annak értékhatárától függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
A felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodáshoz csatolt Felhívás a szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá. 

Kelt, 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatott 

Pénzügyi ellenjegyző: 



Záradék 

Alulírott, (név), (a szervezetben 
betöltött tisztség ), Rendőrkapitányság 
képviseletében 

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által 2009. szeptember 17. napján 
meghirdetett, településőrök finanszírozására irányuló felhívással kapcsolatosan 
kijelentem, hogy amennyiben a Támogatott által benyújtott igény kedvező 
elbírálásban, és ennek alapján a település támogatásban részesül, a 
Rendőrkapitányság: 

- a Vezetője által kijelölt személy útján a településőri feladatok gyakorlati 
megvalósításához konkrét ajánlásokat ad, továbbá a településőr/településőrök 
felett szakmai monitoring tevékenységet lát el; 

- a mindenkori szolgálatirányító parancsnokon keresztül figyelemmel kíséri a 
településőr/településőrök tevékenységét, és a jogsértésekre (bűncselekmény, 
szabálysértés) utaló, vagy más rendőri beavatkozást igénylő magatartásról 
érkező jelzés esetén soron kívül intézkedést kezdeményez; 

- igény esetén megfelelő képzettségű előadót biztosít a településőr/településőrök 
rendészeti jellegű oktatásához. 

Kelt: , 2009 hó nap 

P. H. 

aláírás 



1. melléklet a 26/2008. (XI 20.) IRM rendelethez 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
felsorolása 

Sorszám OKJ szám Szakképesítés Megjegyzés 
1. 54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. Szakképesítés 
2. 54 861010100 33 01 Biztonságszervező II. Részszakképesítés 
3. 61 86101 Rendészeti szervező Szakképesítés 
4. 61 861010010 6101 Határrendész szervező Szakképesítés-elágazás 
5. 61861010010 6102 Katasztrófavédelmi- polgári védelmi szervező Szakképesítés-elágazás 
6. 61 861010010 60 03 Rendőrszervező Szakképesítés-elágazás 
7. 61 861 010010 6104 Tűzoltószervező Szakképesítés-elágazás 
8. 52 861 06 Rendőr Szakképesítés 
9. 52 86106 0100 52 01 Kormányőr Részszakképesítés 
10. 52 861 06 0100 52 02 Obj ektumőr-kísérő Részszakképesítés 
11. 52 86106 0100 52 01 Határrendészeti rendőr Szakképesítés-elágazás 
12. 52 86106 0010 52 02 Közrendvédelmi rendőr Szakképesítés-elágazás 
13. 52 861 06 0001 52 01 Kutyavezető rendőr Szakképesítés-ráépülés 
14. 52 861 04 0000 00 00 Magánnyomozó Szakképesítés 
15. 52 345 01 Hatósági és közigazgatási ügyintéző Szakképesítés 
16. 52 345 010010 52 01 Migrációs ügyintéző II. Szakképesítés-elágazás 
17. 52 345 01 0010 52 02 Nyilvántartási és okmányügyintéző Szakképesítés-elágazás 
18. 52 345 01 0001 61 01 Migrációs ügyintéző I. Szakképesítés-ráépülés 
19. 3186101 1000 00 00 Biztonsági őr Szakképesítés 
20. 31 861 010100 3101 Testőr Részszakképesítés 
21. 31 86101 0100 3102 Vagyonőr Részszakképesítés 
22. 31 8610100013101 Bankőr Szakképesítés-ráépülés 
23. 31 861 01 0001 31 02 Fegyveres biztonsági őr Szakképesítés-ráépülés 
24. 31 861 01 0001 31 03 Kutyás őr Szakképesítés-ráépülés 
25. 31 861 01 0001 31 04 Kutyavezető biztonsági őr Szakképesítés-ráépülés 
26. 31 861 01 0001 31 05 Pénzszállító Szakképesítés-ráépülés 
27. 31 861 01 0001 31 06 Rendezvénybiztosító Szakképesítés-ráépülés 
28. 3186103 0000 00 00 Parkolóőr Szakképesítés 
29. 31 86103 0100 31 01 Díjbeszedő leolvasó Részszakképesítés 
30. 3186102 1000 00 00 Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Szakképesítés 
31. 31 86102 0100 2101 Biztonságtechnika-kezelő Részszakképesítés 
32. 31 86102 0100 3101 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Részszakképesítés 
33. 31 86102 0100 3102 Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Részszakképesítés 
34. 52 861 03 0000 00 00 Közterület-felügyelő Szakképesítés 
35. 52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő I. Szakképesítés 
36. 52 861010100 3101 Büntetés-végrehajtási felügyelő II. Részszakképesítés 
37. 52 86101 0001 52 01 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés 



Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

2010. évi terv 1 fő Településőr (Munkatörv., 8 órás) 

Megnevezés Kiadás Támogatás 
(Bevétel) Megnevezés 

2010. (E Ft/hó / fö) 2010. (EFt/hó/fó) 

Havi illetmény 100 71,5 

TB járulék (26 %) 26 18,6 

Munkaadói járulék (1 %) 1 7,2 

EHO 0 

Összesen 127 97,2 

Természetbeni jut: Összeg 
(E Ft/ év /fő) 

Maximum adó 
(E Ft/ év /fő) 

Maximum 
járulék (E Ft/ 

év /fő) 

Összeg 
(E Ft/ év /fő) 

Maximum adó 
(E Ft/ év /fő) 

Maximum 
járulék (E Ft/ 

év /fő) 

Szakképzés (alapszintű) 60 15 20 

Ruházati költségtérítés 85 21 29 0 

Cafetéria juttatás 122 66 51 0 

Közlekedési költségtérítés 100 25 34 0 

Étkezési hozzájárulás 144 36 49 0 

ÖSSZESEN (évi): 2 380 1 166,9 

ÖSSZESEN (havi): 198,3 97,2 

Budapest, 2009. szeptember 23. 

Készítette: Kiss Edina 
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