Az 1. napirendi ponthoz
Előterjesztés
Napirend:

Közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság létrehozása; közbiztonsági,
bűnmegelőzési koncepció (2012-2015) elfogadása

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.
I. A téma ismertetése:
Monostorpályiban a közbiztonság jónak mondható, de mindenekelőtt addig kell küzdenünk,
amíg bűncselekmények vannak a faluban. Ezért javaslom, hogy a csatoltan megküldött
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót 2012-2015 fogadja el a Képviselő-Testület.
Ehhez kapcsolódik, hogy létre kell hoznunk egy közrendvédelmi, közbiztonsági bizottságot.
Adott feladatra hozzuk létre, úgymond alkalmi bizottság lesz.
A közrendvédelmi, közbiztonsági bizottságba javaslom:
- Nyilas József képviselőt, elnöknek
- Gyügyei Ernő képviselőt, tagnak
- Hosszu László polgárőr egyesület tagját, tagnak.
Ezen koncepció és a bizottság létrehozása a polgárőr egyesület által beadandó pályázathoz is
szükséges. (mellékelem).
II. Alkalmazott jogszabályok:
1. koncepcióban található
III. A döntés anyagi kihatása:
IV. Határozat-tervezet:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (……) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. elfogadja a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót 2012-2015.
2. A közrendvédelmi, közbiztonsági bizottságot (3 fős) hoz létre, melynek
Elnöke: Nyilas József képviselő
Tagja: Gyügye Ernő képviselő
Tagja: Hosszu László polgárőr egyesület tagja.

Elnöke és tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat a község érdekeit
szem előtt tartva.
3. A közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság feladatát az 1. pont szerinti koncepció
tartalmazza, de ezen kívül még valamennyi bűnmegelőzési, és a bűnesetek számának
csökkentésével összefüggő feladat.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (……) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. Támogatja, hogy a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület pályázzon a
Polgárőr Község címre, ezen díszoklevél megnyerésére. Ezen pályázaton ennek
megfelelően a Képviselő-Testület is részt vesz.
2. Kijelenti, hogy a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesületet mind anyagilag,
mind pedig erkölcsileg támogatja.
3. Felkéri a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület elnökét, hogy a pályázatot
2012. május 30.-ig adja be a kiírásnak megfelelően.
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezeteket elfogadni szíveskedjen.
(A határozat-tervezetek elfogadása egyszerű többséget igényelek.).

Monostorpályi, 2012. május 25.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

