SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Az Országos Polgárır Szövetség
2009. évi közhasznú jelentéséhez

Az Országos Polgárır Szövetség 2009.évi közhasznú egyszerősített beszámolója magában foglalja
a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített mérleget, melyben az eszközök és források egyezı
végösszege 111.101 eFt. Az eredménykimutatás 2009.évi közhasznú eredményként 132.823 eFt
veszteséget mutat ki.
A kiegészítı melléklet részletesebb információkat nyújt a mérleg és eredménykimutatás egyes
tételeinek értelmezéséhez, tájékoztató adatokat szolgáltat a szövetség mőködésével kapcsolatban.
A közhasznú jelentés a támogatások pénzügyi felhasználását mutatja be, mely alapján az Országos
Polgárır Szövetség 2009. évi gazdálkodására vonatkozóan a következık állapíthatók meg:
A szövetség 2009.évben 321.569 eFt bevételt ért el, melynek jelentıs hányadát különbözı
támogatások alkotják. A bevételek mindössze 4,5%-a származik közhasznú tevékenységbıl.
Költségvetési támogatásként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.évre –fejezeti
kezeléső elıirányzat jogcímen- összesen 135,5 millió Ft támogatást biztosított a szövetség
részére.
2008.év végén a polgárır gépjármővek után 2009.évben fizetendı cégautó adó befizetésére az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól 130 millió Ft átutalás érkezett. Ezen összeg 2009, ill.
2010.évben került felhasználásra céljának megfelelıen, az egyesületek részére negyedévente került
átutalásra. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.által átadott 132 db személygépkocsi átadásával,
azok javítási, karbantartási költségeinek finanszírozására ezen összegbıl került felhasználásra.
A Miniszterelnöki Hivatal 2008.évben 15 millió Ft összegő támogatást utalt szövetségünk részére,
mely 2009.évben került felhasználásra Kistelepülések polgárır bőnmegelızési koncepciója
elnevezéső pályázatunk nyertesei részére.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10.000 eFt összegő támogatásából további
támogatásokat nyújtottunk szervezeteink részére, ill. környezetvédelmi akciókat szerveztünk. A
2008.évben átutalt támogatás összegébıl 4 millió Ft környezet- és természetvédelmi támogatásként
2009.évben került átutalásra .
A 2009.gazdálkodási évben a kiadásoknál elsısorban a szövetségek, valamint az egyesületek
támogatására fordítottunk nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelıen a pénzeszközeink 55%-át, 279
millió Ft-ot tagszervezeteink támogatására fordítottunk, a megyei szövetségek ezáltal mőködési
kiadásaikra 40 millió Ft támogatáshoz jutottak, az egyesületek részére pályázati kiírás, ill. egyéb
kérelmek formájában került biztosításra támogatás, mely által a nyári idegenforgalmi idény
bőnmegelızési feladataira, a közterületi bőnözés megelızésére, az „Egy iskola-egy polgárır „
program támogatására és egyéb támogatásokra került sor összesen 89 millió Ft értékben .
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.évre a kistelepülések bőnmegelızésének
támogatása (fokozott szolgálat) jogcímen- összesen 100 millió Ft támogatást biztosított a
szövetség részére. Az OPSZ a fenti összeget 99.150 eFt értékben támogatásként továbbutalta, 850
eFt összeget egyéb mőködési költségként használt fel, mint rendezvény, ill. nyomtatványköltség.
A Miniszterelnöki Hivatal 2009.évben 50 millió Ft összegő támogatást nyújtott kistelepülések
bőnmegelızésére, mely támogatás 49.500 eFt összegben került felhasználásra támogatás
nyújtásához, 500 eFt testületi rendezvény költségeként került elszámolásra.
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A kiemelt feladatokon belül 27 millió forint került elszámolásra, mely magában foglalja a Polgárır
Magazin kiadásának költségeit, a Zsaru Magazin lapszámában az OPSZ megjelentetésének, egyéb
propaganda kiadásainak költségeit, az Országos Polgárır Nap és az Ifjúsági Tábor
megrendezésének költségeit.

Az ORFK Országos Balesetmegelızési Bizottsága 2008.évben
balesetmegelızési célra eszközöket szereztünk be 2 millió Ft értékben.

nyújtott támogatásából

2009. évben az Aegon Mo. Általános Biztosító ZRt, ill. a Magyar Posta ZRt. nyújtott támogatást a
szövetség munkájához összesen 11 millió Ft összegben.

Az OPSZ közhasznú tevékenységébıl összesen 15 millió Ft bevétel keletkezett, melybıl 1,2 millió
Ft a Polgárır Magazin kiadásához kapcsolódik. Tagdíjként 380 eFt átutalás érkezett, a lekötött
pénzeszközök és bankszámlák kamatbevételeként 2009.évben összesen 10,3 millió Ft került
jóváírásra.
A 2008.évrıl áthozott pénzeszközeink maradványának összege 181.544 eFt volt. A 2009.évben
pénzügyileg realizált bevétel 321.569 eFt, így a kiadások fedezetére összesen 503.113 eFt összeget
használhattunk fel. A 2008.decemberében megkapott 130 millió Ft támogatás kiutalására már csak
2009.évben nyílt lehetıség, ezért a
pénzügyileg rendezett kifizetések összege meghaladta a
tárgyévi bevételt, melynek összege 414.361 eFt volt. Ezért állapítható meg a tárgyévi eredményként
kimutatott 132.823 eFt veszteség. A 2009.évi pénzeszköz maradványa 88.752 eFt . Ezen összeg
biztonságos fedezetet nyújt a társaság jövıbeni tevékenységének folytatásához.
Ezúton kérem a tisztelt elnökség tagjait, hogy az Országos Polgárır Szövetség 2009.évi közhasznú
jelentését szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2010. május 15.

