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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Pest Megyei „Polgárőr Egyesületek támogatása 2017” pályázatára 

 
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége pályázatot ír ki a 
Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség által 2017. 
biztosított, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére tagegyesületei 
számára. 
 
A pályázathoz rendelkezésre álló összeg 36 millió forint.  
 
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a polgárőr egyesületek, amelyek 
 
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak; 
- 60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, 

ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is - 
kivéve ha fizetési halasztást, vagy részletfizetési kedvezményt kaptak; 

- az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó 
szerződésekben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették; 

- előző évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget a PMPSZ 
felé 

- szolgálatellátásuk nem visszaellenőrizhető 
• nem rendelkeznek tagjaik új típusú polgárőr igazolvánnyal 
- előző pályázati kiírásokon való sikeres részvételük esetén az 

elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget (pl: 
cégautóadó) 

- PMRFK-val nem rendelkezik együttműködési megállapodással 
 
Pályázatot nyújthatnak be azok a polgárőr egyesületek, amelyek:  

 tagjai a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek, 

 tanúsítvánnyal igazoltan, nyilatkozattétellel tagjai az Országos Polgárőr 
Szövetségnek, 

 kezdeményezték tagjaik részére az új polgárőr igazolványok 
igénylését, figyelembe véve a 2011. évi CLXV. törvény 3. § (4) 
bekezdésében előírt időpontot, valamint az egyesület alapszabály 
módosítását megkezdték a Ptv. és a Ptk. szerint, 

 vállalják 
o a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, 

önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, 
o valamint együttműködnek a Rendőrséggel és az 

Önkormányzattal. 

 a BM. által biztosított és az PMPSZ 2012/2013/2014/2015/2016 évi 
pályázaton nyert tagegyesület esetében a támogatás felhasználásával 
rendben elszámolt. 

 előnyt élveznek azon egyesületek, akik a szolgálataikat a megyei 
ügyeletnek bejelentik 



 
Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
Az Országos Polgárőr Szövetség megyei szervezete 

Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
Az Országos Polgárőr Szövetség megyei szervezete 

 

Székhely: 2440 Százhalombatta, Ifjúság út 7/A Iroda: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2. Postacím: 2040 Budaörs, Pf. 525. 

              E-mail:  bilisics@pmpsz.hu                                                  Fax: +36 23 998 687                                                      www.pmpsz.hu 

 
A pályázó egyesületnek 2017. május 15-ig CSAK a mellékelt Pályázati 
űrlapon pályázatot kell benyújtania 1 példányban (bíróságon bejegyzett aláírt 
módon) a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségéhez elektronikusan a 
kata@pmpsz.hu e-mailon, vagy a pályázati felhívásban leírtak szerint (2040 
Budaörs, Pf: 525.), amelyben vállalja a felsorolt feladatok teljesítését az 
elszámolása napjáig.  
 
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége:  

 a beérkező pályázatok számának, a vállalt feladatok nagyságának és a 
rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében 2017. május 31-ig 
megállapítja az egyesület részére támogatásként biztosítható 
összeg/érték nagyságát és erről a pályázót elektronikusan értesíti, 

 a nyertes egyesülettel támogatási szerződést köt és 

 az elnyert támogatás 50%-nak átutalására a támogatási szerződés 
aláírását követően és a mellékletek meglétének birtokában 8 napon 
belül átutalja az egyesület bankszámlájára, amennyiben az összeg az 
PMPSZ rendelkezésére áll, 

 a fennmaradó 50%-ot 2017. augusztus 24-ig utalja az egyesület 
bankszámlájára, amennyiben az összeg az PMPSZ rendelkezésére áll. 

 
A szerződéskötés, illetve a támogatás átutalásának feltétele: 

 az egyesület Közgyűlése által elfogadott 2017. évi költségvetés 
hitelesített másolata (feltüntetve az elfogadó határozat számát), 

 az egyesület 2016. évi rövid tevékenységi és pénzügyi beszámolója 
(legfeljebb 2 oldal A4-es méretben) valamint a rendszeresített 
egyesületre vonatkozóan kitöltött (OPSZ által elvárt) statisztikai 
táblázat mellékelése /ha azt még nem bocsájtotta a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség rendelkezésére/, 

 köztartozásról szóló nemleges Nyilatkozat/Adóhatósági ’’O-ás” 
igazolás, 

 ÁFA nyilatkozat (visszatérítésre jogosult e), /aki 2013 vagy 2014 és 
2015 illetve 2016 évben nem nyújtotta be vagy változás történt/ 

 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozat, /aki 2013 vagy 2014 és 
2015 illetve 2016 évben nem nyújtotta be vagy változás történt/ 

 aláírási címpéldány vagy minta (aki 2013 vagy 2014 és 2015 illetve 
2016 évben nem nyújtotta be vagy változás történt az 
képviselő/aláírásra jogosult személyében), 

 nyilatkozatát arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított 
támogatásból eredő lejárt tartozása nincs 

 az egyesületnek a társadalmi szervezetek nyilvántartásában 
szereplését igazoló, harminc napnál nem régebbi bírósági kivonat 
eredeti példánya valamint a hatályos alapszabály és a legutolsó 
közgyűlési jegyzőkönyv másolat rendelkezésre bocsájtása elektronikus 
úton Pdf-ben /aki a legutolsó változásról még nem nyújtotta be/ 
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 a Pest Megyei Polgárőr Szövetséget felhatalmazó eredeti banki 
beszedési megbízás csatolása, és a pályázaton elnyert összeg erejéig 
a nyertes szervezet bankszámlájára szóló inkasszóról (aki 2013 vagy 
2014 illetve 2015 illetve 2016 évben nem adta le vagy változás történt 
a bankszámlája vonatkozásában) 

 nyilatkozat az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett 
Beszámoló teljesítéséről. 

 
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség a támogatási szerződés aláírásától 
jogosult elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani, ha a pályázó/támogatott 
egyesület: 

 a pályázat benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor annak 
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
adatot szolgáltatott, 

 a feladat teljesítésének meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását 
előidéző körülményt neki felróható okból maga idézte elő, 

 a támogatási összeget részben vagy egészben nem a 
pályázatban/szerződésben megjelölt célra, vagy módon használja fel, 

 a pénzügyi elszámolásának nem tesz eleget, 

 súlyos szerződésszegést követ el. 
 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott egyesület:  

 a támogatási összeget nem a támogatási szerződésben rögzített célra 
használja fel,  

 azt a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény hatálya alá nem 
tartozó harmadik szervezetnek, vagy személynek továbbadja, 

  FIGYELEM: Ide sorolandó, ha olyan polgárőr nevére számol el 
költséget, aki nem rendelkezik érvényes hatósági polgárőr 
igazolvánnyal (2014. január 1.-ét követően)! 

 az elszámolást az annak elkészítésére irányuló felhívást követően 
sem, vagy ismételten hiányosan nyújtja be, 

 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek számla ellenében a fizetési  
határidőben nem tettek eleget a PMPSZ felé 

 
Amennyiben a támogatás felhasználása meghiúsul, vagy tartós akadályba 
ütközik, a támogatott egyesület haladéktalanul köteles e tényt írásban a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége részére bejelenteni, az addig 
felhasznált támogatással haladéktalanul elszámolni, és a fel nem használt 
támogatás összegét a Pest Megyei Polgárőr Szövetség számlájára 
visszautalni.  
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A támogatási összeget az alábbiakra lehet felhasználni: 

 formaruha beszerzése, pótlása, 

 üzemagyag felhasználás, 

 telefonszámlák kiegyenlítése, 

 gépjárműjavítás, karbantartás, OPSZ által elfogadott gk-i egyedi 
arculat kialakításra 

 polgárőr járőr eszközök vásárlása, 

 hír- és infokommunikációs eszközök beszerzése fenntartása,  

 oktatás, képzés költségei fedezésére, 

 az egyesület egyéb működési költségeire. 
 

 
A támogatott egyesület a támogatás első részével 2017. augusztus 24-ig, míg 
a második részével 2018. február 20.-ig köteles elszámolni. Az elszámolás 
részletes rendjét a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámoláshoz 
2017. január 1. és 2018. február 20. között a támogatott egyesület nevére 
kiállított számlák használhatók fel.  
 
Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége fenntartja a pályázat 
visszavonásának jogát, amennyiben a pályázatra felhasználható összeg az 
OPSZ-től nem érkezik meg, vagy az OPSZ-el kötött támogatási 
szerződésében a pályázati feltételeket érdemben módosító változás történik. 
 
 
Budaörs, 2017. április 21. 
 
 
 
 
 

Dr. Bilisics Péter 
elnök sk.  

 
 
 
 
 
(A pályázattal kapcsolatos további információk a Pest Megyei Polgárőr 

Szövetség irodájától kérhetők munkanapokon 08.00-16.30 óra között a 
+36204549800 telefonszámon vagy a bilisics@pmpsz.hu e-mail címen. 
 

 

 

mailto:bilisics@pmpsz.hu

