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1. A szervezet adatai 
 
Név: Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet 
Székhely: 5741.Kétegyháza, Nagy S u 70 
Telefon: +36 70 376-5070, +36 30 621-1655 
Email:  petofi.polgarorseg@indamail.hu  
Adószám: 18394922-1-04 
Statisztikai szám: 18394922-9499-529-04 
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.037/2009  
Bírósági bejegyzés dátuma: 2009.06.05 
Nyilvántartási szám: 2822 
Közhasznúsági bejegyzés száma  Pk. 60.037/2009/7. 
Közhasznúsági bejegyzés dátuma: 2009.06.05 
Pénzforgalmi számla száma: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyulai Kirend 
                            54000131-11025272 
                             
 
2. A Polgárőr Szervezet tevékenységének célja 
 
A Petőfi  Polgárőr Szervezet   2009.év 06.hó. 05. nap -án vált közhasznú társadalmi 
szervezetté. 

A szervezet által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 
bekezdésének számozása és meghatározása alapján:  

  9. környezetvédelem, 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-
elhárítás, 

23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. 
 
Célja: A szervezet célja: az előző pontban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelően 
a közlekedés biztonságának elősegítése, a balesetek és bűncselekmények megelőzése, 
részvétel a gyermek- és ifjúságvédelem feladataiban, a környezet védelmében való részvétel, 
valamint a bűnalkalmak korlátozásával az elkövetett bűncselekmények számának 
mérsékelése, a közrend védelme és a közbiztonság javítása.  
  
Feladatai: 

A szervezet céljainak megvalósítása érdekében 

a) a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a Magyar 
Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban társadalmi munkát végez, 

b) elősegíteni törekszik a lakosság és a bűnüldöző, illetve rendvédelmi szervek közötti 
együttműködés és a bizalom megerősödését, 

c) népszerűsíteni törekszik a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (továbbiakban: 
SZEM), 
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d) kidolgozza, illetve véleményezi és terjeszti a működési körébe tartozó 
tevékenységekre vonatkozó ajánlásokat, javaslatokat. 

 
3. 2010-ben kapott támogatások és bevételek 
 
2010-ben a Polgárőr Szervezet az alábbi, cél szerinti támogatásban részesült: 
 
Kapott bankkamat                                                              982.-Ft       
Támogatás                                                                                                        517 000.-Ft 
Cégautó adó támogatás                                                                                      91 000.-Ft                                                        
Összesen:             608 982.-Ft 
Tagdíj:                    50 425-Ft 
APEH átutalás 1%          ……0……-Ft 
 
Mindösszesen:              659 407-Ft 
 
 
A Polgárőr Szervezet az évi támogatásokkal határidőre elszámolt. 
 
A Polgárőr Szervezet legfőbb bevételi forrása az Önkormányzat,és pályázat által elnyert 
összeg, amely éves együttműködési megállapodás alapján segíti a tevékenységet.  
 
 4. Kapott támogatások és bevételek cél szerinti felhasználása: 
 
A szolgálati gépkocsi költségei                        63 236.- Ft 
A gépkocsi üzemanyag költség                                      153 529.- Ft 
Cégautó adó                                                                                            70 000.-Ft 
Fenntartási,javítási ktg                                                                           47 138.-Ft 
BPSZ tagdíj                 1 550.- Ft 
Szolgáltatások              38 125.- Ft 
Távközlési költség                         38 627.- Ft 
Irodaszer                                                  19 995.- Ft 
Kis értékű tárgyi eszközök             26 270.- Ft 
Egyéb anyagköltség                         10 500.- Ft 
Formaruha                        122 465.- Ft 
Bankköltség               16 084.- Ft 
Személyi jellegű költség                                                       6 272.-Ft 
Összesen:                                                                                                613 791.-Ft 
Összes kiadás               613 791.- Ft 
 
A Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezett pénzügyi helyzete összefoglalva: 

Bevételek:                          659 407.-Ft 
Kiadások:                          613 791.-Ft 
Pénztár:                                3 472.-Ft 
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Bankszámla:                           42 144.-Ft 
 

A támogatások teljes mértékben az Alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok 
megvalósítására kerültek felhasználásra.  
 
A legnagyobb tételeket jelentő kiadások az alábbiak voltak: 
Az év során kapott támogatások és a tagdíjjak összege biztosították a működési kiadásokat, a 
Szervezet zökkenőmentesen, kiegyensúlyozottan tudott gazdálkodni. A tárgyi eszközpark egy 
kisértékű eszköz beszerzésével nőt,amely 26 270.-Ft.ba került  
A formaruha vásárlására : 122 465-Ft  fordítottunk. 
Az év során …………. km-t autóztak járőreink a településünk  útjain. A gépkocsival ellátott 
szolgálatokra összesen 153 529.-Ft- használtunk fel.  
A szolgálati gépkocsi fenntartására, biztosítására: 180 374.- Ft-ot költöttünk. 
A szolgálatok szervezésével, egymás közötti, illetve a rendőrséggel, együttműködőkkel való 
kapcsolattartásra, egyéb anyagköltségek és szolgáltatásokra összesen 87 252.- Ft-ot 
használtunk fel. 
 A nyomtatványok, könyvelői és bankköltség stb. tették ki a fennmaradó összeget.43 901.-Ft 
 
5. Eredmény levezetés 
Tárgyévi pénzügyi eredmény 
45 616.-Ft 
 
6. A szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
 
A Polgárőr Szervezet minden megválasztott tisztségviselője társadalmi munkában végzi 
feladatát, munkájáért a szervezettől semmilyen pénzbeli támogatásban, juttatásban nem 
részesül. 
 
7. A közhasznú tevékenység pénzügyi beszámolója 
 
 

A pénzügyi beszámolóhoz csatolva a szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolója 
2010- évről, az eredmény-levezetéssel és a mérleggel, valamint az írásos beszámoló. 
 
 
 
 
Kétegyháza, 2011.február. hó. 25 .nap. 
 
 
 Kertész Andrásné 
                                                                                                     gazdasági vezető 


