ELOTERJESZTÖ

Pilis Város Polgármestere

EIőterjesztés száma: 36/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
esvszerű többség szükséges.
ELOTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Tárev: Javaslat a Pilisi PolgárőrEgyesület 2019. évi támogatása elszámolásáravalamint tájékoztatás
az Egyesület 2019. évi feladatellátásáról és muködéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztést a képviselö-testület a 2020. február 27-én tartott rendes ülésén tárgyalta és a

mellékletben szereplő 64/2020. (11.27.) számúhatározatáthozta, kérve a PolgárőrEgyesületet, hogy
mind a támogatási elszámolást, mind pedig a szakmai beszámolót egészítse ki a határozatban
foglaltakkal.

NémethIstvána Pilisi PolgárörEgyesületelnökea szinténcsatolt kiegészítést küldte.
I.

A Pilisi PolgárőrEgyesület2019.júniusjónapbanaláírt támogatásiszerződéskeretében 1.200.000,Ft egyszeri támogatástkapott Pilis Város Onkormányzatátóla 124/2019. (V.29) sz. önkormányzati
határozat szerint.

A támogatás célja az Egyesület által 2019. évben folytatott tevékenységhez, feladatellátáshoz

kapcsolódóműködésiköltségekrészbenibiztosítása, részbenifedezete.
A szerződés szerinti támogatási összeggel a mellékelt dokumentum alapján elszámol, a fel nem
használt támogatás (418. 742, - Ft-ot) 2020. január 30-án visszautalta. A beszámoló tartalmazza a
támogatási összeg számlánkénti felhasználását.
Fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
I. Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Pilisi Polgárőr Egyesület (székhely: 2721

Pilis, Temető u. 31.) által írásban benyújtott, a határozatmellékletét képezöpénzügyibeszámolóját
elfogadja.
Felelős: nincs,
Határidő: azonnal,

II.

NémethIstván, a Pilisi PolgárörEgyesületelnöke benyújtottaa Pilisi PolgárőrEgyesület 2019. évi
tevékenységéről, feladatellátásáról szóló szakmai írásbeli beszámolóját.

Kérem a T. K.épviselö-testületet, valamint a T. Szakbizottságokat, hogy tárgyalják meg a
megküldöttbeszámolót.

Fent irtak alapján az alábbi határozatí javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
II. Határozati javaslat

Pilis Város ÖnkormányzatánakK.épviselő-testülete Németh István, a Pilisi Polgárőr Egyesület
elnöke által megküldött, a Pilisi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről, feladatellátásáról
szólóbeszámolójáttudomásulveszi éselfogadja.
Határidő: azonnal,
Felelős: nincs,

Pilis, 2020. júniusll.

.I/
Hajnal Csilla ,

polgármester K
Az előteriesztés melléklete: Polgárőr Egyesület levele, Polgárör Egyesület elszámolás, elszámolás
számlák, elszámolás visszaíizetés, szakmai beszámoló, önk. -i határozat, kiegészítés,

Az elöteriesztéstkészítette: BarthánéLázárEszter gazdálkodásiirodavj
Törvénvességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyző

^-^.

Az előteriesztés megtárgvalásához tanácskozásijoggal Németh Istvánt, 'S^Pilisi Polgárőr Egyesület
elnökét kívánok meghívni.

Az előteriesztést tárgvalia: a Képviselő-testület Városgazdálkodási, Településfejlesztési és
Közbiztonsági-, Pénzügyi és Ellenörzési Bizottsága

