Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet
5741 Kétegyháza, Nagy S. utca .70
18394922-9499-529-04

Közhasznúsági jelentés

2010. év.január.01 – 2010.év.december.31

Könyvvizsgálattal az adatok nincsenek alátámasztva

A szervezet neve:

Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet

A szervezet címe:

5741 Kétegyháza, Nagy S. utca .70

A szervezet székhelye:

5741 Kétegyháza, Nagy S. utca .70

Szervezett képviselője:

Árgyelán Istvánné

Adószáma:

18394922-1-04

Statisztikai számjele:

18394922-9499-529-04

Számlavezető bank:

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyulai kirendeltsége

Bankszámla száma:

54000131-11025272

Működésének kezdete:

2009. 06. 05.

A szervezet besorolása:

közhasznú

Könyvvezetés módja:

Egyszeres könyvvitel, naplófőkönyv

Kelt: Kétegyháza, 2011.február.25

Az egyesületet a Békés Megyei Bíróság 2009. junius. 05-én kelt Pk.60.037/2009/7. számú
végzésével 2822. sorszám alatt nyilvántartásban vette.
Az egyesület képviselője, elnöke Árgyelán Istvánné, Kétegyháza, Nagy S.u.70. szám alatti
lakos.
Az egyesületet a bíróság szintén ettől az időponttal közhasznú szervezetként jegyezte be.
Az egyesületnek induló vagyona. Volkswagen Passat személygépkocsi.

Az egyesület működési köre az alapszabályban meghatározottak szerint, bűnmegelőzési
céllal létrehozott önvédelmi szervezet, célja a közrend és közbiztonság, valamint a
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Ennek érdekében együttműködik
a lakossággal és az önkormányzattal, valamint a rendőri, rendészeti szervezetekkel. Állandó
munkakapcsolatban állnak a körzeti megbízottakkal a tevékenységük hatékonyabb
elősegítése érdekében.

Az egyesület tagjainak száma 26. fő.
Legfőbb szerve az elnökség, amelynek kizárólagos hatásköre van.

Tisztségviselők:

Árgyelán Istvánné

elnök

Grosz György

elnökhelyettes

Kovács Ildikó

gazdasági vezető

Az egyesület tevékenységét 3 fős Ellenőrző Bizottság felügyeli, amelynek elnöke: Fettig
Katalin, tagjai: Zsíros Györgyné, Megyeri Anna
A fenntartáshoz és működéshez szükséges pénzeszközöket az Önkormányzat, és más
gazdálkodó szervezetek támogatásából és tagdíjakból fedezik.

A pénzügyi gazdálkodás tervezett bevételeiről és kiadásairól minden évben költségvetés és
a tényleges pénzügyi eredményről egyszerűsített éves beszámoló készül, amelynek része a
mérleg és az eredmény kimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés.

Működési költségei az állandó használatra és tulajdonba kapott Volkswagen Passat ,Frsz:
HZB-128, személygépkocsi fenntartásából, üzemanyagköltségéből, számlavezetési,
nyomtatvány és postaköltségekből tevődtek össze. 2009. február 01-től az adójogszabályok
változása miatt a tulajdonban, illetve használatban lévő személygépkocsik után cégautó adót
kellett fizetni. Erre a költségre az Országos Polgárőr Szövetség átutalta támogatásként a
fedezetet,91 000.- forint összegben.
Miniszterelnöki Hivatal .VI - Sz/179/4/2009 azonosítószámú, még előző évi Békés Megyei
Polgárőr Szervezet támogatásából formaruha -63 195-.Ft beszerzésére került sor és a
Polgárőr Szervezet működésére fordítottuk a fenn maradó összeget . A pályázati támogatás
összesen: 100 000forint volt.
A G – 122/4/2010. azonosítószámú,Békés Megyei Polgárőr Szövetség támogatásából 1 db
Digitális fényképezőgép ( Samsung ) - 26.270.-Ft - , 2 db mobiltelefont és fenntartására 38 627-.ft - és a szervezet fenntartására,formaruha vásárlására,és a személygépkocsi
üzemeltetésére,javítására és fenntartására. -210 374-.ft összesen 275 271 forint értékben.
Támogatás összege 270.000 forint.
A Polgárőr Szervezet Kétegyháza Nagyközség területén, külterületén a lakosság érdekében
és bűnmegelőzési céllal végzett tevékenységét szolgálati naplóban rögzíti. Szakmai
tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, Lökösházi határrendészettel, a környező
települések polgárőr egyesületeivel, valamint a Megyei Polgárőr Szövetséggel. A

polgárőrökkel együttműködik a lakosság is, jelentős számban
magánszemélyektől bejelentéseket, figyelemfelhívást, információt.

kap

a

Szervezet

Az egyesület működésétől kezdve tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.

A pénzügyi helyzet alakulása:

Bevételek bemutatása

2010. évi bevételek összesen:

Összege Ft
7 315.-Ft
50 000.-Ft
91 000.-Ft
270 000.-Ft
100 000.-Ft
15 000.-Ft
82 000.-Ft
50 425.-Ft
0.-Ft
982.-Ft
659 407.-Ft

Kiadások bemutatása
Szolgáltatások
Kis értékű tárgyi eszközök
Polgárőr egyenruhák
Üzemanyag
Gépkocsik fenntartása, javítása, műszaki vizsga
Gépjármű biztosítás 2010. évre
BPSZ tagdíj 2010. évre
Irodaszer
Számlavezetési költség
Cégautó adó fizetési kötelezettség 2010.01.01-től
Egyéb költségek (telefon,anyag kts,személyi jellegű kts)
2010. évi kiadások összesen:

Összege Ft
38 125.-Ft
26 270.-Ft
122 465.-Ft
153 529.-Ft
47 138.-Ft
63 236.-Ft
1 550.-Ft
19 995.-Ft
16 084.-Ft
70 000.-Ft
55 399.-Ft
613 791.-Ft

2009. évi áthozatal
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat támogatása
Országos Polgárőr Szövetség támogatása cégautó adóra
Békés Megyei Polgárőr Szövetség támogatása
Békés Megyei Polgárőr Szövetség támogatása
Közösségi Misszió támogatása
Egyéb támogatás
Tagdíj bevételek
Személyi jövedelemadó 1 %-ából bevétel
Kamat az elszámolási betétszámlán

A pénzügyi gazdálkodás 2010. évi eredményének (maradvány) levezetése:

2010. évi bevételek és kiadások különbözete (tárgyévi

45 616.-Ft

eredmény):

45 616.-Ft

2010. évi maradvány összesen:

A pénzmaradványból a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Gyulai Kirendeltségénél
vezetett elszámolási betétszámlán 49 459 .-Ft, az egyesület házipénztárában pedig 3 472 .Ft van 2010. december 31-én.
Az egyesület vagyoni helyzetének bemutatása

Az egyesület továbbra is térítésmentesen használta a Volkswagen Passat személygépkocsit.
A gépkocsi üzemeltetésének és fenntartásának költségei az egyesületet terhelik.
Az egyesület vagyona tárgyi eszközökből és pénzkészletből áll.
Az egyesület az ingyenes használatra kapott eszköz mellé
1.) 2010-ben beszerzett egy kis értékű eszközt (digitális fényképezőgép), melynek értéke
26 270.-Ft
Pénzkészlet a mérlegben 2010. december 31-én:
Eszközök összesen:

52 000.-Ft.
52 000.-Ft

Kapott támogatások bemutatása

 A Szervezet
a Békés Megyei Polgárőr Szervezettől, Miniszterelnöki hivatal.VISz/179/4/2009 azonosítószámon 100.000.-Ft- támogatást kapót,amelynek felhasználása
2010.évre húzódott át, mert a 2010.évben kapta meg a Szervezet a számlájára utalva az
összeget. 2010.06.30-ig az elszámolást a Polgárőr Szervezet teljesítette. A támogatást
formaruha vásárlásra és üzemanyagra fordította a Szervezet.

 G – 122/4/2010. azonosítószámú Támogatási Szerződésre 270.000 forint támogatást
nyert a Szervezet, amelynek 5 pont vállalását vállalta a Petőfi Közhasznú Polgárőr
Szervezet. A támogatást 2 részletben kapta meg a Szervezet, és 2 részletben teljesítette
az elszámolást, ahogy az a támogatási szerződésben szerepelt. Az öt pont vállalása a
3.pont, 7.pont, 8.pont, 9.pont és a 13.pont. A pontokba foglalva a vállalás a - 3.pont: egy
rendőr , egy polgárőr, - 7.pont polgárőr ügyelet 24-órás, - 8.pont posztos polgárőr
szolgálat, - 9.pont mobil polgárőr szolgálat, - 13.pont egyedül élő idősemberek látogatása
és támogatása. A 2010.évben az összes vállat kötelezettséget teljesítette a Polgárőr
Szervezet. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2010.évi támogatás terhére került

elszámolásra. A támogatási összeget a Szervezet működésére ,ruházatára, 1db digitális
fényképezőgép ( Samsung ) és kettő db mobiltelefon vásárlására fordította a szervezet.

 Az Országos Polgárőr Szövetség 2010-ben a cégautó adó fedezetére 91.000 forint
támogatást nyújtott.

 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2010-ben 50.000 forinttal támogatta az
egyesületet.

 A Közösség Misszió 2010-ben: 15 000 forint támogatta a Szervezetett, amelyet dologi
kiadásokra, működési költségre fordított.

Közhasznú szakmai tevékenység bemutatása

Az egyesület 2010-ben is az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységét
végezte a közbiztonság, a bűnmegelőzés és a vagyonmegőrzés területén.
A szolgálatot teljesítő polgárőrök a közösség érdekében kifejtett munkájukat társadalmi
munkában térítés nélkül teljesítik.
Az egyesület a működéssel kapcsolatos tevékenységét szolgálati naplóban vezeti.
Polgárőreink 2010-ben összesen 4216 óra szolgálatot teljesítettek,
határrendészettel közösen pedig 184 órát.

a rendőrökkel és a

Részt vettünk a falunapi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, valamint más
közösségi rendezvények biztosításában, Falunap, pogácsafesztivál, Augusztus 20-i
ünnepségek, stb.
Májusban Dombegyházán voltunk egy karitatív napon. Júniusban és júliusban gyűjtöttünk az
árvízkárosultak részére. Részt vettünk az akciós szemétgyűjtésben. Októberben volt az
oktatás ahol 10 polgárőr sikeres vizsgát tett.
Rendszeresen ellenőriztük a temetőket, nagyobb temetések alkalmával irányítottuk a
parkolást és a szertartások alatt őriztük a parkoló gépkocsikat.
Folyamatosan figyeltük a Kétegyházai vállalkozók telephelyeit, az
intézményeit, az összes középületet, iskolákat, óvodát és a hivatal épületét.

önkormányzat

Együtt működési megállapodást kötöttünk: Az Önkormányzattal,sport egyesülettel,Lökösházi
határrendészettel,eleki
rendőrséggel,takarékszövetkezettel,márki
Sándor
általános
iskolával,közösség misszióval és a postával.
Engedély nélküli közterületen történő árusítás esetén többször is értesítenünk kellett a
rendőrséget.
A lakosok rendszeresen megkeresték a polgárőröket, ha gyanús személyeket láttak házalni,
vagy olyan idegeneket, akik lassan közlekedtek az utcákon, mintha megfigyelnék az ottani
házakat. Ezáltal sikerült a visszaszorítani a besurranásos tolvajlásokat, mert minden
bejelentéskor a rendőrséggel vagy csak polgárőrökkel, de megjelentünk a helyszínen.
Ebben az évben is folyamatosan járőröztek polgárőreink hétköznap és hétvégenként a
község területén lévő középületeket,pl önkormányzat,posta iskolák stb és a közterületen
kivűli részeket is ide értve a határ területeket.. Ennek a tevékenységnek a bűnmegelőzés
területén nagyon komoly társadalmi szerepe van.
Az egyesület politikai pártoktól független, tevékenysége során nem támogat és nem is
fogad támogatásokat politikai szervezetektől.
Az egyesület éves beszámolóját és közhasznú jelentését Sebők Istvánné mérlegképes
könyvelő készítette, PM-regisztrációs száma: 118722.

Kétegyháza, 2011. február.25.
…………………………………………

az egyesület elnöke

