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1. 

Gencsapáti Perenye Polgárőrség 

2021. évi munka összegzése 

2021. év pénzügyi beszámolója 

2022. április 30. 17:00 óra 

 

 

 

Kedves Vendégeink! 

Polgárőr Társaim! 

 

26. éve tesszük a dolgunkat.  

A közbiztonság a közkincs és ezt őrizni kell. 

 

Életünk szinte minden pillanatát befolyásolja a biztonságunk érdekében tett erőfeszítések 

sorozata. 

A pandémia idején jelentősen megnőtt tevékenységünk köre. Feladataink közé tartozott a 

közterületek folyamatos megfigyelése és biztosítása, a kutya sétáltatók ellenőrzése (szájkosár és 

póráz használata), az egészségügyi sétálók figyelmeztetése (magánterületeken való sétálás 

megakadályozása) és a szemetelés megakadályozása kül- és belterületen, az idegen autók és 

személyek megfigyelése, rendőrség felé való bejelentése. 

 

 

Volt dolgunk az elmúlt évben. 

A családjaink megélhetéseinkéért folyó mindennapi küzdelme mellett, hétköznapok egyszerű 

közkatonájaként, 2021-ban is jelen voltunk településeink területén. 

 

 

 
 

2.  
 

Megmutattuk magunkat közösségi rendezvényeken, szerves részei voltunk településeink 

közéletének. Tettük mindezt csendesen, szerényen, esetenként vállalva a nehezebb helyzeteket 

polgárőrként. 

 

Egyesületünkben, 2021-ben a polgárőr munka értékét, lakóközösségünk közbiztonságát szolgáló 

alapszabályunkban is megfogalmazott feladatok következetes végrehajtása eredményezte. 

 

Eredményeink alapját a közterületi járőrszolgálatok rendszere, folyamatos együttműködés a 

rendőrséggel, az önkormányzataink vezetésével, lakótársainkkal, területen működő civil 

szervezetekkel, és az egyesület kiszámítható gazdálkodása képezte. 
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Ezek alapján jelenthetem a közgyűlésnek: 
 
2021-ben vezetőségi ülést 2 alkalommal, a beszámoló közgyűlést márciusban végrehajtottuk. 

NAV irányú jelentéseinket, statisztikai jelentést, közhasznúsági jelentés kötelezettségeinek határidőre 

eleget tettünk. A szolgálati gépjárműre vonatkozó gépjármű adót megfizettük és elszámoltuk.  

 Pályázati elszámolásokat, a Gencsapáti felé Önkormányzata felé is végrehajtottuk. 

 

Jelentem a közgyűlésnek egyesületeinknek köztartozása nincs. 
 
Szervezetünk életében a civil törvény, a polgárőr törvény előírásai érvényesülnek. Vezetőségünk 

kapcsolat tartása folyamatos, beszámoló közgyűlésen számot adunk tett dolgainkról. Egyéb 

dolgokban pedig folyamatosan kapcsolatba vagyunk. 

 

Polgárőrként jelen voltunk: 

• Az önkormányzat által rendezett állami ünnepeinken, mint forgalomirányítók a Szentkútnál, 

Apáti templom térségében, Gencsapáti és Pernye utcáin. 

• Rendőri jelenlétet, polgárőr erőt igényeltek, az egyház közúton tartott körmenetek. 

• Eredményesen biztosítottuk Gencsapátiban és Perenyében a lombtalanítást. 

• Több napon keresztül segítették polgárőreink Perenyében az önkormányzat munkáját segítő 

feladatok mozzanatait 

• Segítettük a parkolást elhunyt lakótársaink temetésénél, a halottak napi időszakban a 

temetőinknél. 

• A szüreti felvonulást két rendőrrel és 5 polgárőrrel biztosítottuk községünkben, több órán 

keresztül a közúton. 

•  Rendszeresen reagáltunk a lakossági jelzésekre, ha kellett rendőrségi segítséggel. 

• Elvégeztük az év zárásával kapcsolatos teendőket, eszközök selejtezése, leltározása 

megtörtént.  

 

Polgárőreink 2021-ben 930 órában, voltak jelen Gencsapáti és Perenye közigazgatási területén.  

 

Szólnom kell, és ki kell emelni, a terület felelősi rendszer jelentőségét, a hol polgárőreink 

lakókörnyezetük, vagy mozgás körzetünk alapján rendszeresen, ha nem is mindig polgárőr ruhában, a 

területükről jelzik problémákat, az intézkedést igénylő eseményeket. 

 

Természetesen tudomásul kell venni, hogy a magánélet, a megélhetés, a családok biztonsága az 

mindenki számára a legfontosabb feladat és ez már nagyon befolyásolja az önkéntes munka 

lehetőségeit. 

 Mindezek mellett jelenthetem, hogy rendőrünkkel való együttműködésünknek, lakossági jelzéseknek 

köszönhetően a közterületünkön a közbiztonság stabil. 

 

Járőreink rendszeresen bejelentkeznek a 112-es számon. 

E gondolatsor zárásaként ki kell emelni rendőrség és körzeti megbízottunkkal való folyamatos 

együttműködést, ami egyrészről az előzőekben már jelzett szakmaiság betartását, és a hatékony 

intézkedéseket biztosította. Rendőrünk rendszeresen részt vesz elnökségi üléseken, javaslatai 

hasznos információkat jelentenek a munkánkba. 
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Szólni kell a megyei rendőri szervekkel történő együtt működésről, ami részükről, magas szinten 

értékelhető. 

A megyei polgárőr szervezettel szoros a kapcsolatunk, hiszen az anyagi (opsz.) támogatás elosztása 

mellett,  az egyéb módon küldött információknak, időszakos polgárőr feladatokra való felhívás, vagy 

az OPSZ által küldött információk továbbítását is ők végzik, és nagymértékben segítik elnökségi 

tevékenységemet. 

 
 
 

3. 
 
 

 

Statisztikai adatok tükrében: 

• 120 az egyénenként összesített szolgálatok száma 

• adminisztratív és informatikai feladat minden hónapban 8-10 óra elfoglaltságot jelentett 

• közterületi szolgálataink fő iránya bűnmegelőzés célú, környezetvédelmi jellegű, közlekedés 

biztonságát szolgálóak voltak 

• jelentős az önkormányzataink feladataihoz kapcsolódó szolgálatok száma 

• Rendőreinkkel, több alkalommal működtünk együtt, területzáró feladatokban, és 

járőrtársként. 

 

Az egyik legfontosabb együttműködést igénylő feladat településeink lakóinak bevonása a 

közbiztonság érdekében folyó munkában. Kapcsolatunk kulcsa a kommunikáció! 

 

A huszonhat év megalapozta ezt a kapcsolatot!  

 

 Jelenthetem, hogy e területen lakótársaink igénylik és elfogadják polgárőreink, rendőrünk munkáját, 

bizalommal fordulnak hozzánk, és ami a legfontosabb, hasznos jelzéseket adnak számunkra. 

 

 

Jelenlegi létszámunk 19 fő.  

Egyesületünk a szükséges mértékben rendelkezik azokkal a technikai, ruházati, egyéb kiegészítő 

felszerelésékkel, eszközökkel, amelyek az egyesületi munka, közterületi polgárőr járőrözést, az 

egyesületi kommunikáció működését biztosítja. 

 
Láthatóak vagyunk és látnak bennünket! 

 
Polgárőreink ruházata az időjárási viszonyoknak megfelelően alakítható, a láthatóságot biztosítja. 
Járművünk egy Skoda Yeti terepjáró, amely a mobilitásunk biztosítéka. 
 
 
Összességében eszközök vonatkozásában működési feltételeink biztosítottak, de a folyamatos ruha 
cserére szükség van. 
Egyesületi gazdálkodásunkban, elsősorban a működés feltételeinek biztosítása a meghatározó. 
Anyagi, pénzügyi erőforrásaink, a lehetőségeinket kihasználva, biztosítva a működés alapfeladatait. 
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Az a számviteli adatokból világosan látható, hogy az OPSZ, önkormányzati támogatás mellett, szükség 
van az egyéb bevételi források felkutatására, megszervezésére, ami viszont ismételten jelentős 
adminisztrációs terhet jelent az egyesület vezetése számára. 
 
Pályázati bevételek: 
Egyéni támogatás      50.000Ft 
VPSZ támogatás    300.000Ft 
Gencsapáti Önkormányzat támogatása  320.000Ft 
Adó 1%        28.800Ft 
Tagdíj bevétel       19.000Ft 
 
 
 
A 2021-es év kiadásai: 
Gépjármű javítása, olajcsere    39.943Ft 
Banki költség       12.936Ft 
Gépjármű kötelező      30.840Ft 
Ruházatra      48.959Ft 
Tagdíj       10.000Ft 
Honlap díj      10.287Ft  
Gázolaj, olaj      93.304Ft 
Közgyűlés, vezetőségi ülésre               131.962Ft 
Irodaszer, iroda technika     49.453Ft 
Rádió, elemlámpa     57.366Ft 
Könyvelésre                  128.870Ft 
Egyéb díjak(közjegyzői)                 10.250Ft  
 
 
 
 

Mit tervezünk, és mit tudunk tenni 
2022-ben 

csak annyit vállalunk, amit el is tudunk végezni 
 
A megelőző évek tapasztalataira, valamint a 2021 év tartalékára alapozva a 2022-es költségvetési év 
alapszámait a következőekben tervezzük. 
Továbbra is számítunk az OPSZ gépjármű adó támogatására, a megyei szövetség arányos és valós 
teljesítményekre alapozott támogatás leosztásra, az önkormányzataink pénzügyi támogatási 
lehetőségeire: 
 
Világítás technikai eszközök, elem, akkumulátor, jelző eszközök:   100.000Ft 
Gépjármű biztosítására:          33.000Ft 
Irodaszer, irodatechnika:              70.000Ft 
Gépjármű karbantartására:          28.901Ft 
Üzemanyag, kenőanyag költségekre:       100.000Ft 
Könyvelési költség finanszírozására:       128.390Ft 
Közösségi tevékenységre, közgyűlés, vezetőségi és egyéb programokra:     76.600Ft 
Banki és egyéb költségekre:          43.000Ft 
Tárgyi eszköz vásárlására:          20.109Ft 
Öltözet felújítására:         100.000Ft 
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Továbbra is részt vállalunk, együttműködve önkormányzatainkkal, rendőrséggel, lakótársainkkal, 
településeink békés hétköznapjainak biztosításában. 
 
 
Köszönöm a figyelmet! 
 
Gencsapáti, …2022.04.30 17.00……………………………………………….. 
 
        Benkő János Gyula 
                     elnök 
 
Létszám:………19…………….fő 
Jelen volt: 13 fő A beszámolót 
elfogadta:…13………fő………0……………tartózkodott…………0…….ellenszavazat. 


