
 
Polgárőrség  

Önökkel közösen a közbiztonságért 
 
 
2011-es év nagyon megterhelő volt a polgárőrség számára, de vállalt feladatukat a 
polgárőrség és tagjai szívesen teljesítették. Jelentős javulást hozott a közbiztonság 
terén. Reméljük, hogy a lakosság is észrevette ezt és támogatja egyesületünket, 
annak érdekében, hogy 2012-ben is maradéktalanul végezhessük a munkánkat. 
Szeretném felhívni itt a lakosság figyelmét, arra, hogy tagjaink társadalmi munkában 
végzik ezt a munkát és egy értesítésnél nem mindig tudunk azonnal a lakosság 
rendelkezésére állni. Tevékenységünk során egyszerre két polgárőr intézkedhet.  
Minden egyes riasztásnál amikor nincs szolgálat akkor keresni kell két polgárőrt akik 
ki tudnak menni és intézkednek. Ezért kérjük megértésüket. Tapasztalatunk szerint 
nagyon sok jelzés jön napközbeni hangos munkavégzés, kutyaugatás, és hasonló 
esetekben. Természetesen bennünket is és másokat is zavarhatnak ilyen tényezők. 
Úgy gondoljuk az emberek elfelejtették és elutasítják a békés egymás mellett való 
élést. Nem tolerálják ezeket a nappali zajokat. Az egyre nehezebb gazdasági 
helyzetben a nappali hangzavarást türelemmel kellene viselni. Mottónk: ÉLNI ÉS 
ÉLNI HAGYNI Elkell ismerjük ami nekünk nem probléma az a szomszédomnak 
megélhetést jelent.  
Szeretnénk kérni a lakosságot ne csak akkor, hívjanak bennünket, amikor a 
szomszédok tevékenysége zavarja Önöket, ha nem akkor is, amikor házalók idegen 
személyek, akiket még nem láttak a szomszédnál az is jelezzék felénk. Ezzel is 
vigyázva magunk és szomszédjaink értékeire. Ezzel is megelőzve a napközbeni 
besurranásokat és lopásokat.  
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Beszámoló 
2011 évi tevékenységi beszámoló. 

 
2011-ben a rendőrséggel és az OPSZ-el a együttműködési megállapodás 
értelmében minden hónapban szolgálat tervezetett  adtunk le, amely szolgálatokat 
maradéktalanul elláttunk. A szolgálat ellátásról havonta az az minden hónap elején 
jelentést készítettünk és továbbítottuk a rendőrség és az OPSZ felé. 
 

Egész évben 1416 óra szolgálatot adtunk 

Kint voltunk 319 alkalommal 

Rendezvénybiztosításunk  378 óra volt 



ezen szolgálatokat 711 fő látta el 

vezényléssel, szervezéssel kapcsolatban 210 órát töltöttünk el 

elnöki és vezetőségi feladatok ellátásával ( pályázatok előkészítése, rendezvény 
biztosításának megszervezése, partner szervezetek meghívásának eleget téve 
/Önkormányzat, rendőrség, OPSz/ ) 260 óra 

rendőrrel közösen ellátott szolgálat 84 óra 

az egyesület a szolgálatok ellátásához 10 252 km tett meg 

 

Feladatok ellátása során szolgálatot ellátó polgárőreinkről 1 esetben kaptunk 
elmarasztaló véleményt, melyet kivizsgáltunk és az érintett polgárőrt 6 hónapra 
felfüggesztettünk szolgálat ellátás alól. Hatósági eljárást indítottak 1 polgárőr ellen, 
aki azonnal kérte a felfüggesztését a polgárőr egyesülettől az eljárás lefolytatása 
végéig. Mind két tag igazolványát az elnök visszavonta, polgárőr tevékenységet nem 
folytathatnak, továbbra is az egyesület tagjai maradtak. 

2011 januárjában a Nagyvenyimi Polgárőrség létszáma  30 fő 

2011 decemberben a Nagyvenyimi Polgárőrség létszáma 34 fő 

2011-ben a polgárőrség nonprofit egyesületként működött. A NAV 2011.08.24.-én 
levélben tájékoztatott bennünket, hogy a nyilvántartásuk szerint az 1% felajánlott 
összeg várható nagysága kb. 200 000Ft. Elkezdtük intézni, hogy ezt az összeget 
megkaphassa az egyesület. Örömmel tudatom az egyesületet, hogy a megfelelő és 
alapos előkészítő munka után az egyesületünket további alapszabály módosítás 
nélkül 2012. február 10-től közhasznú egyesületté vált a Nagyvenyimi Polgárőrség.
  

Vezetői tevékenységi beszámoló 

2011 évről 

 

 

Támogatási pályázat benyújtása a Nagyvenyimi Önkormányzathoz. 

A NAV 1%-nak propagálása a vállalkozók és a lakosság körében. A sárga csekkek 3 
alkalommal való kijuttatása a lakosság felé. 

Egyesületi átalakulás a NAV 1%-a érdekében, az érvényben lévő polgárőrségre 
vonatkozó tv.-ek értelmében. Lider pályázat előkészítése és leadása.  



Pénzügyi támogatás céljából a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség felé való pályázat 
leadása. A kapott összeg elszámolása a Szövetség fele, és számviteli és pénzügyi 
beszámoló leadása. 

A Nagyvenyimi Önkormányzattól kapott támogatás elszámolása. 

Rendkívüli taggyűlés alapszabály módosítás miatt.  

Ezen tevékenységünket 4 alkalommal tárgyaltuk meg vezetőségi ülésünkön. 

2011-ben végzett tevékenységekért Hódi Attila volt a felelős. 

 

Pénzügyi beszámoló 2011 évi 
 

2011 banki nyitó egyenleg 136 725 

pénztár nyitó egyenleg   88 848 

kapott bankkamat        119 

Tagdíj    31 200 

Önkormányzati támogatás 400 000 

Polgárőr szövetség 200 000 

Magánszemélyek adományai 401 835 

Vállalkozók adományai   70 155 

Összesen: 1 328 882 

 

Anyagbeszerzés     6 650 

Irodaszer, nyomtatvány   71 226 

Postai, telefon ksg.   80 835 

Gépjármű karbantartás 146 865 

Bankkamat, forgalmi jutalék   39 408 

Illeték  / pályázati anyaghoz /     9 250 

Üzemanyag költség 725 625 

Parkolási díj        200 

Reprezentációs költség    22 748 

Tárgyi eszközök beszerzés    29 280 



Összes kiadás: 1 132 087 

 

Bank záró egyenleg 196 795 

 

A banki egyenleg a 2012-es év indításához szükséges. 

 

2012-ben a Nagyvenyimi Polgárőrség közhasznú egyesületté vált. Ez megkönnyíti az 
egyesületnek nagy összeget adományozók részére a lehetőséget, a megfelelő 
igazolás után leírhassák az egyesületnek adott támogatást az adójukból. 

Köszönjük a lakossági támogatást, amelyet 2011-ben nyújtottak. Bízunk benne a 
lehetőségeikhez mérten 2012-beb is támogatnak bennünket. Egyesületünk a 
támogatást nem szórakozásra, hanem Önök biztonságérzetének és biztonságának 
növelése érdekében használja fel.  

 

 

 

 

 


