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Pomáz Város Polgármesterének …./2020. (….) önkormányzati 

rendelete a Közbiztonsági Alap létrehozásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020 (XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közbiztonság javítására 

szánt önkormányzati és államháztartáson kívüli források egyesítése és azoknak a település 

közbiztonságának javítása érdekében történő célzott felhasználása érdekében Közbiztonsági 

Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

2. § 

(1) Az Alap forrásai: 

a) az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az Alap támogatására biztosított 

előirányzat, 

b) a magánszemélyek és átlátható szervezetek Alapba történő befizetései, 

c) a pályázatokon elnyert összegek. 

(2) Az Alapot és forrásainak felhasználását az Önkormányzat éves költségvetési és 

zárszámadási rendeletében szerepeltetni kell.   

(3) Az Alapba befolyt összeget az Önkormányzat elkülönített számlán kezeli, azt kizárólag a 

jelen rendeletben rögzítettek szerint lehet felhasználni. 

3. § 

(1) Az Alap forrásait az alábbi célokra lehet felhasználni: 

a) közbiztonsági cél megvalósítását szolgáló pályázatok önrészeként, 

b) az Önkormányzat közbiztonságot érintő döntéseinek megalapozását segítő szakértői 

közreműködés finanszírozására, 

c) közbiztonsági célt szolgáló önkormányzati beruházások, felújítások finanszírozására, 
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d) jogszabályi felhatalmazás alapján közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek és 

rendészeti szervek működésének támogatására, 

e) a d) pont szerinti szervek és szervezetek közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatait 

segítő beruházások, felújítások és eszközbeszerzések támogatására, 

f) közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek, rendészeti szervek, intézmények, civil 

szervezetek Pomáz városát érintő bűnmegelőzési programjainak támogatására. 

(2) Az Alap felhasználásáról, az annak terhére történő támogatások odaítéléséről, a támogatás 

elszámolásának elfogadásáról az (1) a) és c) pontok kivételével átruházott hatáskörben a 

Közbiztonsági Bizottság (továbbiakban: Döntéshozó) dönt. 

(3) Az Alap terhére történő (1) d) - f) szerinti támogatások folyósítására csak a Döntéshozó 

által jóváhagyott és a polgármester által aláírt támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. 

(4) A támogatási megállapodásban rögzíteni kell a támogatás célját, felhasználásának módját, 

határidejét, a felhasznált támogatási összeggel történő elszámolás részletes rendelkezéseit, 

határidejét, valamint a támogatásban részesülő arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a 

megállapodástól eltérően felhasznált támogatási összeget a Ptk. szerinti késedelmi kamattal 

együtt, egy összegben megfizetni tartozik.  

4. § 

(1) Az Alapba befizetést teljesítő magánszemély és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezet kifejezetten 

megjelölheti azon célt vagy célokat, amelyre az általa befizetett összeget felhasználni szánja. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti célhoz kötött támogatás megvalósulására a befizetés 

időpontjától számított 24 hónapon belül nem kerül sor, a Döntéshozó erről a befizetőt 

tájékoztatja. 

(3) A befizető a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 

Döntéshozóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal új célt jelölhet meg, vagy kérheti a befizetett 

összeg kamatmentes visszatérítését. A visszatérítésről az erre vonatkozó igény 

kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell gondoskodni. 

(4) Az Alapra egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589-592. 

§-aiban rögzített szabályokat – kötelezettségvállalás közérdekű célra - kell alkalmazni.  

5. § 

(1) Az Alap forrásainak 3. § (1) a) - c) pontjai szerinti felhasználására javaslatot tehetnek 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Pomáz Város 

Önkormányzatának Bizottságai, illetve a Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjai. 

(2) Az Alapból történő kifizetéssel kapcsolatban a 3. § d) - f) pontjai szerinti támogatásra 

vonatkozó kérelmek folyamatosan előterjeszthetőek. A Döntéshozó a tárgyhónap 20. napjáig 

hiánymentesen benyújtott kérelmekről a következő hónap végéig határoz. 
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6. § 

(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Pomáz, 2020. november 12. 

 

 

 

Leidinger István    dr.Balogh Pál  

polgármester jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

Pomáz, 2020. november     .  

 

 

 

 

 

…………………. 

Dr. Balogh Pál  

     jegyző 

 


