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BESZÁMOLÓ
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
GAZDÁLKODÁSÁRÓL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
Tisztelt Közgyűlés!
Kedves Vendégeink!
Magyarország Kormánya és más támogatók részéről bejelentett pénzügyi támogatások
birtokában elkészítettük a 2013. évre szóló költségvetési tervünket, melyet a Közgyűlés a
Kgy10/2013 számú határozatával egy ellen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadott.
A támogatások elosztásának már jól bevált formáját megtartottuk, úgy találtuk, ami jó és
bevált, azon ne változtassunk. Továbbra is az Országos és Megyei (Fővárosi) Szövetségek
döntöttek az Egyesületek pénzbeli támogatásának elosztásáról. Mivel nem elég a pénzt
elosztani, azt felelősséggel kell kezelni, ezért az elsődleges elszámoltatással is őket bíztuk meg,
míg a második lépcsőben az OPSZ Gazdasági Vezetése ellenőrzi a megyék által benyújtott
anyagot.
A Belügyminisztérium 2013. évre költségvetési támogatásként 700 millió forint támogatást
biztosított, mely összeget év végén 300 millió forinttal került egészítették ki. A 30 naponkénti
elszámolási periódusok miatt 13,9 millió csak 2014. elején került jóváírásra.
Nagy szükség volt a megemelt kormányzati támogatásra, mert évről-évre egyre több és
jelentősebb feladatokat vállalunk és kapunk (vízi, lovas, külterületi, „100x100”, „Tiszteletet az
éveknek, biztonságot az időseknek”), mely programok megvalósítása évről-évre nagyobb
pénzeszközt emészt fel.
Év közben a két Közgyűlés között az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a Duna áradása
miatt módosította a költségvetést, hogy az árvízi védekezésben résztvevő szövetségek,
egyesületek költségei megtérítéséhez, illetve az árvízi védekezésben résztvevő polgárőrök
jutalomkeretéhez forrás szabaduljon fel.
Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója magában
foglalja a 2013. december 31-i fordulónappal elkészített mérleget, melyben az eszközök és
források egyező végösszege 95 105 ezer forint. Az eredménykimutatás 2013. évi közhasznú
eredményként 14 711 ezer forint veszteséget mutat, amelynek oka, hogy 2013. évben a kapott
támogatáson felül a 95 millió forint előző évi maradvány egy része is elköltésre került.
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A kiegészítő melléklet részletesebb információkat nyújt a mérleg és eredménykimutatás egyes
tételeinek értelmezéséhez, tájékoztató adatokat szolgáltat a szövetség működésével
kapcsolatban.
A közhasznú jelentés a támogatások pénzügyi felhasználását mutatja be, mely alapján az
Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi gazdálkodására vonatkozóan a következők állapíthatók
meg:
A Szövetség 2013. évben 1 milliárd 27 millió bevételt ért el, melynek jelentős hányadát
különböző támogatások alkotják.
Mint már említettem a Belügyminisztérium 2013. évben 1 milliárd forint támogatást biztosított,
melyből 13,9 millió forint 2014. év elején teljesült. A támogatási összeg nagy részéből 882
millió forinttal a szövetségek, egyesületek munkája került támogatásra, a maradék összeg
felhasználását a munkatervben meghatározott szakmai programokhoz igazítottuk.
A Magyar Posta Zrt. 25 millió forint adománnyal támogatta az OPSZ-t, mely összeg nagy része
szétosztásra került azon polgárőr egyesületek között, amelyek hozzájárultak a postai
objektumok és postai dolgozók védelméhez.
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8 millió forinttal támogatta az OPSZ
bűnmegelőzési tevékenységét. Az összegből új típusú polgárőr mellények és 1 db használt
gépjármű került beszerzésre, illetve a Gépjármű Felderítő tagozat munkáját támogattuk.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 1 millió forintot biztosított, melyet polgárőr mellényekre és
kisértékű tárgyi eszközökre fordítottuk.
Tisztelt Közgyűlés!
A 2013-as költségvetési évünk gazdálkodásával kapcsolatban nyugodt szívvel kijelenthetjük,
hogy jól sáfárkodtunk a ránk bízott értékekkel, a vagyonnal és ezúton is köszönetünket
fejezzük ki a Kormányzatnak a megemelt támogatásért és valamennyi támogatónknak a szíves
segítségnyújtásért.
Merjük remélni, hogy ez a jó gyakorlat nem szakad meg és a bűnmegelőzés eme szegmense
továbbra is privilégizált marad.
Köszönöm szíves figyelmüket és kérem, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi
közhasznúsági jelentését elfogadni szíveskedjenek.
Budapest, 2014. március 30.
Kolozsi József
OPSZ Gazd-i és Pü-i Elnökhelyettes
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