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ELŐTERJESZTÉS 
a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2022. évi 

felhasználásának engedélyezéséről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata és a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Polgárőrség) 2004-ben együttműködési megállapodást 
kötött egymás munkájának kölcsönös segítése érdekében. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből 
1.400.000,- Ft összegű pénzügyi támogatást nyújtott a Polgárőrség részére. A Polgárőrség az 
önkormányzati támogatást a 2021. évben csak részben használta fel, mert könnyűszerkezetes 
kétállásos garázs építésébe szerettek volna kezdeni a 3000 Hatvan, Bezerédi utca 2. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú területen, azonban a 2021. évben tapasztalt, előre nem látható nagy 
mértékű építőanyag áremelkedés miatt nem tudták ezt a beruházásukat költséghatékony módon 
elkezdeni. Terveik szerint a 2022. évi támogatásukkal kiegészítve ebben az évben meg tudják 
valósítani a beruházást. A 2021. évben a beruházás megvalósítására elkülönített önerő összege a 
Polgárőrség költségvetéséből nem került felhasználásra, azt a bankszámlájukon tartják a beruházás 
megkezdéséig. 
 
Fentiekre tekintettel Varbai Tamás, a Polgárőrség elnöke kérte, hogy a 2021. évi önkormányzati 
támogatásnak a tárgyévben fel nem használt részét a 2022. évben használhassák fel, ezáltal a garázs 
építését sikeresen meg tudják valósítani. A garázsnak az önkormányzati tulajdonú területen történő 
megépítéséhez a képviselő-testület a 391/2020. (X. 29.) számú határozatával a tulajdonosi 
hozzájárulását már korábban megadta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Polgárőrség) részére a Hatvan 
Város Önkormányzata által a 2021. évben nyújtott támogatásnak a tárgyévben fel nem használt 
részének a 2022. évben történő felhasználását. A 2021. évben nyújtott, és ténylegesen felhasznált 
támogatás összegével a Polgárőrség az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás 
alapján 2022. január 31. napjáig, míg a 2021. évben igénybe nem vett, a 2022. évben 
felhasználandó támogatás összegével 2023. január 31. napjáig köteles elszámolni. 
A képviselő-testület engedélyezi továbbá a Polgárőrségnek, hogy az önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodásban foglaltaktól eltérően a 2021. és 2022. évi önkormányzati 
támogatást a 3000 Hatvan, Bezerédi utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen 
könnyűszerkezetes kétállásos garázs építésére felhasználhassa. 



 
 
 

 
Határidő: 2022. február 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. január 21. 

 

 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
 
Látta:  
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


