
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVRE 
 

 
Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - közbiztonság védelme, bűnmegelőzés, 
gyermek- és ifjúságvédelem valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 2012-ben 71 fő 
nyilvántartott magánszemély volt a tagja. A tagok a feladatokat (járőrszolgálatok, 
rendezvények biztosítása, lebonyolítása) díjazás nélkül, önkéntes munkában végezték. 

- Közhasznú szervezetünk vezetője és tisztségviselői részére juttatást nem 
nyújtottunk, részükre tiszteletdíj vagy jutalom kifizetésére nem került sor. 

- Szervezetünk 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 

           Támogatások felhasználása: 
  

- 2009. évben kapott 162.890 Ft APEH 1%-ot, valamint a 2011. évben 103.866 Ft 
összeg 70%-át a pályázatok önerejének részbeni finanszírozására fordítottuk, 
melyen felhasználásáról a NAV felé a szükséges dokumentumot megküldtük. 

 
- 2012. évben – 99.914 Ft került jóváírásra az adó 1%-ából, amelynek 

felhasználásáról 2014. 05. 31-ig kell jelentést adni az NAV felé. 
 

- A Országos Polgárőr Szövetségtől pályázaton nyertünk összesen 100.000-ot, 
amelynek felhasználásáról a részletes pénzügyi elszámolást, a számlák hitelesített 
másolatát valamint a szakmai jelentést a pályázati kiírásnak megfelelően 
megküldtük az OPSZ –nek. Szerződést írtunk alá az OPSZ-szel a cégautóadó  
támogatására 132.000 Ft összegben, melynek tényleges megfizetéséről 2013. 
februárban a dokumentumokat megküldtük. 

 
- Az MVH LEADER pályázatán 90%-os támogatással 3 db robog vásárlásához 

szükséges összeget sikerült elnyernünk. A robogók bekerülési összege 749.975 Ft 
volt. A pályázati elszámolást követően az MVH a szerződésnek - megfelelően – 
2012. augusztusban átutalt számunkra 674.975 ft-ot.  

 
- Az MVH LEADER programjában sikeresen pályáztunk a település térfigyelő 

kamera rendszerének bővítésére. A beruházás 2012. augusztusban meg is valósult 
4.970.475 ft összegben, melynek elszámolásához a szükséges dokumentumokat 
megküldtük az MVH részére. A támogatási szerződésben foglalt 90%-os 
támogatás összegének átutalása még folyamatban van. A pályázat 
finanszírozásához a helyi önkormányzat 4.000.000 Ft visszatérítendő támogatást 
nyújtott. 

 
-    Az Önkormányzattól kapott 400.000 Ft támogatást, a szolgálati személygépkocsi, 

valamint 3 db robogó üzemeltetésére, fenntartására fordítottuk. 
 

- A magánszemélyektől kapott 274.170 Ft-ot az elnyert pályázatok önerejének 
részbeni finanszírozására fordítottuk. 
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Köszönjük a lakosságnak, hogy adójuk 1%-ával támogatták 

szervezetünket! 


