A 2/2011. sz. elnökségi határozattal elfogadva.
SZÖVEGES INDOKLÁS
Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről
A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011. költségvetési évben is kiemelten támogatja a közbiztonság védelmét, a bűnözés megelőzését, ezen belül is a kistelepülések
biztonságának javítását a külterületi szolgálat ellátásával.
A Kormány részéről bejelentett pénzügyi támogatás figyelembevételével elkészítésre került az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évre vonatkozó költségvetése.
A költségvetési támogatás formája alapvetően nem változik meg. Az Országos és a megyei (fővárosi) szövetségeknek döntő hatásköre lesz a polgárőr egyesületek pénzbeli támogatásának kialakításában.
A költségvetés összeállításánál figyelembe lett véve a Polgárőrség szakmai célkitűzései, mely szerint
1. A Polgárőrség hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljon hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához.
2. A Polgárőr Egyesületek – Megyei Polgárőr Szövetségek – kiemelten kezeljék és szervezzék
a kistelepüléseken a közbiztonság védelmét.
3. A 2010-ben újjáválasztott Önkormányzatokkal új alapokra kell helyezni az együttműködést.
Az együttműködés új tartalmát ki kell alakítani.
4. Meg kell kezdeni – az Egyesületeknél, Megyei Szövetségeknél nyilvántartott, kimutatható –
minőségi polgárőrképzést.
5. Meg kell határozni a Polgárőrség karitatív tevékenységének koncepcionális elveit.

BEVÉTELEK
Az Országos Polgárőr Szövetség bevételi előirányzata 787,1 millió forint, melynek részletezése
a következő:
1.

Előző évről áthúzódó (előzetes számítás alapján) maradvány 65,6 millió forint;

2.

Állami költségvetésből, ezen belül kormányzati fejezeti támogatásból 700,0 millió forint, a
Környezetvédelmi Államtitkárságtól várhatóan 10,0 millió forint érkezik.

3.

Magyar Posta Zrt. támogatása 2,0 millió forint;

4.

Közhasznú tevékenységből 9,5 millió forint (tagdíj, polgárőr magazin támogatása, kamat
bevétel, stb.).
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KIADÁSOK
Az Országos Polgárőr Szövetség kiadási előirányzata 787,1 millió forint, melynek több mint
80 %-a polgárőr szövetségek/egyesületek támogatására kerül biztosításra.
Kiemelt kiadási előirányzatok:
Szövetségek, egyesületek támogatása
A szövetségek, egyesületek támogatására 621,9 millió forint került tervezésre.
Részletezése a következő:
1.

A megyei (fővárosi) szövetségek részére 100,0 millió forint került normatív, létszámarányos,
illetve megyei (fővárosi) szövetségek (OPSZ tisztségviselők) költségeinek támogatására.

2.

Szakmai megfelelőség és szolgálat vállalás esetén az egyesületek hatékonyabb működésére
400,0 millió forint támogatás kerül biztosításra. Az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó,
közel 2050 egyesület támogatásban részesülhet, abban az esetben ha az OPSZ 2011. évi
szakmai programjához csatlakozik. A csatlakozás követelményei a következők:
•
•
•

Az egyesületeknek kell határozni arról, hogy mely programot tudják teljesíteni és
vállalni.
A megyei szövetségek az összegyűjtött „vállalási nyilatkozatok” alapján döntenek az
egyesületek közötti felosztásáról.
Az OPSZ a megyei szövetségek rendelkezésére bocsátja az összeget, melyet támogatási szerződéssel tovább adnak az egyesületeknek.

3. Az „Év polgárőr Egyesület” cím elnyeréséhez 2,0 millió forint a támogatás összege.
4.

Környezetvédelmi programok 10,0 millió forinttal kerülnek támogatásra abban az esetben,
ha a Környezetvédelmi Államtitkárság támogatást biztosít az OPSZ számára.

5.

„Minden újszülöttnek ültessünk egy fát” környezetvédelmi feladatra 0,9 millió forintot terveztünk.

6.

A Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítványnak az OPSZ saját bevételeiből 1,5 millió
forintot juttat.

7. Nemzetközi kapcsolatok költségére 1,0 millió forint került tervezésre.
Személyi jellegű kiadások
Személyi jellegű költségekre 27,66 millió forint előirányzat került tervezésre.
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1.

Munkabér, megbízási díjak soron az OPSZ Iroda állományában dolgozók részére került
munkabér, illetve megbízási díj 10,0 millió forint.

2.

Jutalmak soron a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, egyesületek tagjainak jutalmazása,
a Kopácsi Sándor Érdemrend díjazása, az „Év polgárőre” kitüntetés, valamint az „Év polgárőr pedagógusa” kitüntetés, illetve a tárgyjutalom került megtervezésre, összesen 17,66 m forint összegben.
Közterhek és járulékok

Ezeken a sorokon a személyi jellegű kiadások közterhei (nyugdíjbiztosítási járulék, egészség-biztosítási járulék, munkáltatót terhelő SZJA, szakképzési hozzájárulás) lettek megtervezve.
Tárgyi eszközök
Tárgyi eszköz beszerzés rovaton 1,0 millió forint összegben 1 db használt gépjármű beszerzésére
kerülhet sor.
Készletek beszerzése
1.

Üzemanyag költségek (0,3 m Ft)
Az OPSZ tulajdonában lévő gépjármű üzemanyag költsége.

2.

Nyomtatvány, irodaszer (1,0 m Ft)
Ezen a rovaton az OPSZ Iroda nyomtatvány, illetve irodaszer beszerzése került megtervezésre.

3.

Polgárőr-igazolványok gyártására és megszemélyesítésére 5,0 millió forint került tervezésre.

4.

Kitüntetések, mappák, oklevelek beszerzésére 4,0 millió forint a tervezett összeg.

5.

A módosított Polgárőr Törvény lehetőséget biztosít – önvédelmi céllal – gázspray viselésére
és jelzőőri feladatok ellátására. E készletek beszerzésére 5,0 millió forint került az OPSZ
költség-vetésében megtervezésre.

6. Egyéb készlet beszerzés 0,5 millió forint.
Igénybevett szolgáltatások
1.

Bérleti díj (0,5 m Ft)
Az összegből a testületi rendezvények terembérletével kapcsolatos kiadások kerülnek kifizetésre.

2.

Karbantartási költségek (0,5 m Ft)
OPSZ tulajdonában lévő fénymásológép, illetve gépjármű javítási, karbantartási költségek
kerülnek elszámolásra.
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3. Utazási és kiküldetési, szállásköltségek (0,1 m Ft)
4.

Könyvvizsgálat, Számviteli Szolgáltatás (3,5 m Ft)
Ezeken a tételeken az OPSZ könyvelőjének, valamint a könyvszakértő vállalkozási díja –
szerződés alapján – kerül elszámolásra.

5.

Ügyvédi díj (1,5 ezer Ft)
Ezen a soron az OPSZ jogtanácsosának vállalkozási díja – szerződés alapján – kerül kifizetésre.

6.

A testületi rendezvények, illetve a reprezentáció rovaton az OPSZ közgyűlés étkezési költsége, az elnökségi, illetve a tisztségviselői értekezletek, különféle bizottságok munkaértekezletek kapcsán felmerült költségek lettek megtervezve, 5,0 millió forint összegben.

7.

Postai szolgáltatás (1,0 m Ft)
Ezen a postai, illetve az ORFK Állami Futárszolgálat költségei kerültek tervezésre.

8.

Egyéb igénybe vett szolgáltatás (1,0 m Ft)
Ezen a rovaton különféle, az előzőekhez nem tartozó szolgáltatások került megtervezésre.
Központi rendezvények

1.

Polgármesterek-polgárőrök Fórumára 0,5 millió forint áll rendelkezésre.

2.

Munkabizottságok, illetve tagozatok költségeire 3,0 millió forint előirányzat került tervezésre. Felhasználása az OPSZ Elnökének, illetve a tisztségviselőinek mérlegelése alapján, a bizottságok, illetve tagozatok külön költségvetése alapján történhet.

3.

A fiatal polgárőrök táboroztatására 1 ifjúsági tábort és 6 gyermektábort finanszíroz az Országos Polgárőr Szövetség.
Polgárőrök 10-14 év közötti gyermekei részére ún. „Polgárőr Gyermektáborok” megszervezésére kerülhet sor.
A táborok költségeire 6,0 m Ft áll rendelkezésre a 2011. évi költségvetésben.

4. Az Országos Polgárőr Nap megrendezésére 5,0 millió Ft-ot tudunk biztosítani.

Sajtó és kommunikáció
1.

Polgárőr Magazin megjelentetésének kiadására 8,0 millió forint került megtervezésre.
Ezen a soron a Polgárőr Magazin kiadásával kapcsolatos költségek (nyomdai, kiadói, csomagolási, terjesztési, honoráriumi munkákra) kerülnek elszámolásra.

2.

A következő rovatokon a Zsaru Magazin lapszámában a polgárőrség megjelentetés költségeire, valamint a polgárőrségről szóló TV műsorok sugárzásának költsége (polgárőri tevékenységgel összefüggő operatőri munkákra) került megtervezésre2,1 millió forint értékben.

3.

Sajtótevékenység díjazása (3,0 m Ft)
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A jogcímen az OPSZ sajtó és Polgárőr Magazin főszerkesztőjének, valamint a Polgárőr Magazin szerkesztő-újságírójának megbízási (vállalkozási) díja kerül kifizetésre.
4.

Számítástechnikai szolgáltatás (3,5 m Ft)
A számítástechnikai szolgáltatás keretében a T-Mobil flottakezelése és az OPSZ honlapjának kezelése kerül elszámolásra.
Kiemelt feladatok

2011-ben ünnepli az Országos Polgárőr Szövetség megalakulásának 20. évfordulóját, ebből az alkalomból egy központi ünnepség kerül megrendezésre, illetve 20. évfordulós DVD és Almanach is kiadásra kerül.
1. 20 éves a Polgárőrség központi ünnepségre 3,0 millió forint került tervezésre.
2. A Polgárőr Almanach szerkesztésére és kiadására 5,0 millió forintot terveztünk.
3.

Polgárőr alapképzés, polgárőr tovább képzés (megyei – fővárosi – polgárőr szövetségek által
megküldött oktatási tematika, résztvevői létszám alapján) költségeinek fedezetére 20,0 millió
forint kerül biztosításra a szövetségek részére. A támogatás csak abban az esetben hívható le,
ha az oktatási tematikát az OPSZ elnöke, illetve az OPSZ Oktatási Bizottság alelnöke jóváhagyta.

4.

OPSZ által szervezett polgárőr vezetőképzés költségeire 5,0 millió forint került tervezésre.

5.

A polgárőr egyesületek részére készített szakmai módszertani füzetek kiadási költsége 0,7
millió forintot jelenthet.
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