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helyzetéről 
 

 

 

Előadó: László Krisztián elnök. 

 

A 2019-es év feladataihoz az anyagi hátteret biztosítani tudtuk, köszönhetően 

annak, hogy az előző évhez képest az önkormányzati támogatás 1.800.000 Ft-ra 

nőtt. 

Ezen felül a Tolna Megyei Polgárőr Szövetségtől, az O.P.SZ. pályázaton további 

485.000 Ft érkezett. 

Mivel ez évben is lehetőségünk volt a NEA pályázatot benyújtani, ennek elnyert 

összege 2.000.000 Ft is az éves költségvetésünket bővítette. 

Továbbá magánszemélyek is hozzájárultak anyagilag egyesületünk 

működéséhez. 

Ezeken felül egyéb bevételeink közt megemlítendő a banki kamat, telefon 

magánhasználata és a tagdíj, amely összesen 32.340 Ft-ot tesz ki. 

 

Így az összes bevételünk a 2019-es évben 4.229.588 Ft volt, mely egyesületünk 

megalakulása óta a legmagasabb bevétele. 

 

Az éves bevételeinket a következőkre fordítottuk (részletesen a főkönyvi 

kivonatban és a számlaösszesítőben olvasható): 

 

1. O.P.SZ. Pályázaton elnyert összeget:   

A törvény által előírt formaruházatra és kiegészítőire, illetve a szolgálati 

gépkocsik fenntartására és üzemanyagra. 

 

2. Bonyhád Város Önkormányzatának támogatását: 

A 2018-ban elnyert NEA pályázat önerejére, , postaköltségre, banki 

költségre, reprezentációs költségre, telefonszámlára, könyvelési díjra, 

szolgálati gépkocsik fenntartására, üzemanyagra, adminisztrációra. 

 

3. NEA Pályázaton elnyert összeget: 

Iroda helység bérleti díjára, könyvelési díjra, szolgálati gépkocsik 

fenntartására, a rendőrség által is használt minőségi akkumulátoros - ledes 

kereső lámpákra. 

 

 

 

 



Támogatóink: 

- Bonyhád Város Önkormányzata 

- Országos Polgárőr Szövetség 

- Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

- Fazekas József 

- Fazekas autóbontó 

- Miniszterelnökség Bethlen Gábor alap (NEA 

Pályázat) 

- Egyéb szponzorok      

 

 

Úgy érzem, hogy a tagságunk, illetve elnökségünk megfontoltan, törvényesen, 

tisztességesen, felelősségtudatosan és szakszerűen használta fel azt az összeget, 

amely biztosítva volt számunkra.  

 

A 2019-es évben a T.M.P.Sz.Sz. felügyelő bizottsága ismét ellenőrizte az 

egyesületünk jogszerű és törvényszerű működését. 

Megnyugodva és büszkén vettük tudomásul ennek a pozitív eredményt.  

 

Ez évben az Országos Polgárőr Szövetség fontos technikai fejlesztést indított el. 

December 20-án én és a Szolgálatvezető úr, Dunaföldváron átvehettünk 2 darab 

E.D.R. rádiót, melyek élesítésük után, bekapcsolódunk a hivatásos állomány 

híradórendszerébe. Ez nagyban meg könnyíti a kommunikációt a társszervekkel. 

Ezzel egy régi álmunk vált valóra.  

 

Ezúton szeretném megköszönni a Bonyhádi Polgárőr Egyesület nevében a fent 

felsorolt a 2019-es évben nyújtott segítségét. 

Külön megköszönném Bonyhád Város Polgármester asszonyának és a képviselő 

testületnek az Egyesületünknek nyújtott szakmai és anyagi hátteret. 

Továbbá köszönöm Szőtsné Szentes Rita pályázat írónak eddigi munkáját. 

Remélem együttműködésünk a jövőben is hasonlóan jól alakul majd, és nem 

veszítik el a belénk fektetett bizalmukat. 

 

 

Bonyhád, 2020. január 15. 

 

 

       

László Krisztián sk. 

                                                          elnök                                                                            


