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A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz
A 2018. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatási összeg
visszafizetésének véleményezésére
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya 2019 . évi Belső
Ellenőrzési terve alapján pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzést végzett 2 Polgárőr Szervezet
részére a 2018. évben nyújtott céljellegű támogatás elszámolása vonatkozásában . Az ellenőrzési
jelentésben megállapításra került, hogy a Jósavárosi Polgárőr Egyesület esetében 83 .190 Ft nem a
támogatási szerződésben meghatározott célra lett felhasználva. A Jósavárosi Polgárőr Egyesület a
2018 . évi pályázatban az eredetileg támogatott cél (a lakosság biztonságérzetének személy- és
vagyonbiztonsága mértékének növelése) megvalósult, mivel a pályázati összeget a Jósavárosi
Polgárőr Egyesület alapító okiratában foglalt célok megvalósítására használták fel.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése alapján a nem
rendeltetésszerű támogatás felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terhel i az egyesületet.
Az államháztartásró l szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) kormányrendelet 99 .§ban foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat, mint a Támogató felszólította az egyesület
elnökét a nem cél szerint felhasznált összeg visszafizetésére. 2019. május 16.-án a Jósavárosi
Polgárőr Egyesület elnöke egy kérelmet nyújtott be Polgármester úrhoz a visszafizetési
kötelezettség elengedéséről.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29 .)
önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján a lakosság biztonságérzete, személyi és
vagyonbiztonsági mértékének növelése az alapvető cél. Ez alapján a Jósavárosi Polgárőr Egyesület
esetében a támogatási összeg a rendeletben meghatározott cél szerint került felhasználásra .
Ennek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a támogatás visszafizetésének elengedését
javasolja Polgármester úr felé.
Nyíregyháza, 2019 . május 23 .
Tisztelettel:
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezető
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Melléklet a JKAB/36-3/2019 . számú előterjesztéshez
Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
.. „ .. „/2019. (V.27.) számú
határozata

a 2018.évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatási összeg visszafizetésének
véleményezésére

A Bizottság

megtárgyalta az előterjesztést és támogatja Polgármester Úr felé a visszafizetési köte lezettség
elengedését a Jósavárosi Polgárőr Egyesületnek.

Nyíregyháza, 2019. május 27 .
Dr. Tirpák György
a bizottság elnöke

Erről

értesülnek:

1./ A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagjai
2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
3./ Irattár

