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Tisztelt Képviselő Testület! 
Újhartyán Város Önkormányzata 2012. 03. 26.-án hozta létre 100%-os tulajdonban lévő  Őrző-Védő Kft-jét, 
azzal a céllal, hogy az éves kft üzemeltetését a lakosság finanszírozza havi 700.-Ft/ingatlan díjjal.  
Korábbi üléseken már többször volt arról szó, hogy a lakossági befizetés egyre kisebb mértékű, amelyet az alábbi 
könyvelői jelentés is sajnos alátámaszt: 
 
Összefoglalás 2015. 01.01- tő. - 2015. 06. 30-ig: 
A lakossági bevétel:803 900 Ft 
Önkormányzati kölcsön: 5 077 200 Ft 

Anyag ktg: (ü.a, munkaruha, nyomtatvány stb): 576 661Ft 
Szolgáltatások:(könyvelés, biztosítás, telefon, bank ktg stb) 520 681 Ft 
Bérek és járulékok:5 056 155 Ft 
Eredmény: - 5 349 617        Ez 2015. I. félév eredménye! 

Ez évi önkormányzati költségvetésünkben  11.068.000.- Ft összeget terveztünk a Kft működéséhez 
hozzájárulásként, amit az Önkormányzat csak tagi kölcsönként tud biztosítani a saját kft-jének. 

Mivel a helyi közbiztonság az Önkormányzati törvény értelmében kötelező feladata a képviselő-testületeknek, és 
figyelembe véve az Államháztartási törvény szellemét,  javasoljuk, hogy az Őrző-Védő Kft-t, mint kft-t 
szüntessük meg, és 2016. jan. 1-től kormányzati funkcióként szerepeljen az önkormányzat költségvetésében. Azt 
látjuk és tudjuk, hogy kevesebbe nem fog kerülni az önkormányzatnak ezen  szakfeladat fenntartása, de az biztos, 
hogy a Kft a tagi kölcsönöket nem fogja tudni visszaadni a tulajdonosnak, pedig ezt az Államháztartási törvény 
előírja. 

A Kft-ben dolgozókat az önkormányzat átveszi közalkalmazottként 2016. jan. 1-től, és az önkormányzat által 
alapított Közbiztonságért alapítvány továbbra is a lakossági hozzájárulás havi díját tudja fogadni/beszedni.  

Mási verzió, vagy az Önkormányzat szedi be a havi 700.-Ft/hó lakossági díjat, amire rendeletet kell alkotni, és 
ezáltal mindenkire kötelező, és adók módjára behajtható. A képviselő testület a rendeletében mentességet adhat 
pl. minden 60 vagy 65, vagy 70 év feletti ingatlan tulajdonosainak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatot megtárgyalni szíveskedjen. 


