
1.Beszámoló a Bonyhádi Polgárőr Egyesület 2021. évi 

tevékenységről 
 

Előadó: Szép Róbert szolgálatvezető. 

2021 Vezénylés Létszám Összes 

munkaóra 

Január 8 21 142 

Február 5 17 136 

Március 5 22 170 

Április 6 19 166 

Május 5 22 152 

Június 11 23 155 

Július 9 24 173 

Augusztus 8 20 152 

Szeptember 12 27 149 

Október 8 20 140 

November 8 23 184 

December 9 24 216 

Összesen 94 262 1.935 
 

Covid-19 vírus miatti 

készenlétben 

Vezénylés Létszám Összes készenléti 

óra 

Január 1 14 10416 

Február 1 14 9408 

Március 1 14 10416 

Április 1 14 10080 

Május 1 14 10416 

Június 1 14 10080 

Július 1 14 10416 

Augusztus 1 14 10416 

Szeptember 1 14 10080 

Október 1 14 10416 

November 1 14 10080 

December 1 14 10416 

Összesen 12 168 112224 

 

 

 

 

 



 

Ezen felül az elnökségi tagok jelentős időt fordítottak arra, hogy probléma mentesen 

működjön egyesületünk. Legtöbbször online formában, a covid-19 vírus jelenléte miatt. 

 

Büszkék vagyunk, hogy egyesületünk tagjai önkéntesek, ezért saját szabadidőnket feláldozva 

ingyen, tagdíjat fizetve működünk. 

Az állampolgárok többsége a munkáját és a magánéletét részesíti előnyben. 

 

Mivel az egyesületünk fő feladata a bűnmegelőzés, ezért a 2021-es évben is ezt helyeztük 

előtérbe. Az aktív szolgálat ellátásnak köszönhetően több esetben hiúsítottunk meg 

rongálásokat, illetve bűncselekményeket Bonyhád város területén, melyet minden esetben 

jeleztünk a rendőrség felé, és jelentést írtunk róla a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetségének. 

 

A 2021-es évben is a Bonyhád Város és a hozzá tartozó intézmények által szervezett 

megvalósult rendezvények lebonyolításában segédkeztünk, továbbá a későn jelzett 

felkéréseknek is eleget tettünk.  

Az előre nem tervezett szolgálatokban is példaértékűen helyt álltunk. 

 

A tárgyévben nem csak a bűnmegelőzési és rendezvénybiztosítási feladatokat kellett 

ellátnunk, hanem a világjárvány miatt keletkezett más jellegű feladatokat is elvégeztünk.  

Továbbá fokoztuk a közterületi jelenlétet, valamint a hozzánk tartozó településeken a 

köztudottan idősek által lakott településrészek, falvak és tanyák környékén többször, 

visszatérően megjelentünk, az ott lakók testi épségének ellenőrzése, megóvása érdekében. 

Ezen időszak alatt az egyesület tagjai nem betegedtek meg a covid-19 vírusban. 

 

Az év végi ünnepek és a covid-19 vírus miatt a decemberi időszakban több szolgálatot láttunk 

el. Több esetben (hétköznap is) a délelőtti illetve a délutáni időszakban vállaltunk járőri 

szolgálatot és a bevásárló központokban ellenőriztük a helyes maszkviselés szabályait. 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársaival különböző akciókban és forgalomirányítások 

alkalmával összesen 624 órában láttunk el közös szolgálatot. Külön köszönetet szeretnénk 

mondani Dr. Bíró Attila Kapitányságvezetőnek, továbbá Gyergyói Tamás, Kéri János, Dr. 

Müller Zoltán és Szabó Ferenc Roland rendőröknek a 2021-es évi közös munkáért. 

 

Köszönöm mindenkinek az eddig végzett lelkes munkát, és eredményes 2022-es évet kívánok! 

 

 

Bonyhád, 2022. január 15.                                                                        

 

 

 

------------------------------------- 

Szép Róbert 

        Szolgálatvezető 



2. Tájékoztató a Bonyhádi Polgárőr Egyesület anyagi helyzetéről 
 

 

Előadó: László Krisztián elnök. 

 

 

Sajnos újra egy igazán nehéz év van a hátunk mögött. 

Az elmúlt évben a világjárvány plusz feladatokat adott a mi számunkra is.  

Mivel az Országos Polgárőr Szövetség és a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

időben reagált erre a járványhelyzetre, ezért nekünk minimális védőeszközt és 

védőfelszerelést kellett a saját forrásból vásárolni. 

A védőfelszerelések 90%-át ők biztosították számunkra, továbbá folyamatos tanácsokkal és 

információkkal láttak el bennünket annak érdekében, hogy az egyesületünk tagjai a 

legbiztonságosabban tudják ellátni az alap és a rendkívüli feladatokat. 

 

A 2021-es év feladataihoz az anyagi hátteret biztosítani tudtuk, köszönhetően annak, hogy az 

előző évhez képest az önkormányzati támogatás 2.000.000 Ft-ra nőtt. 

Ezen felül a Tolna Megyei Polgárőr Szövetségtől, az O.P.SZ. pályázaton további 664.000 Ft 

érkezett. 

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

1.926.793 Ft is az éves költségvetésünket bővítette. 

Továbbá magánszemélyek is hozzájárultak anyagilag egyesületünk működéséhez, ami 

140.000 Ft volt. 

Ezeken felül egyéb bevételeink közt megemlítendő a banki kamat, telefon magánhasználata és 

a tagdíj, amely összesen 19.211 Ft-ot tesz ki. 

 

Így az összes bevételünk a 2021-es évben 4.740.004 Ft volt. 

 

Az éves bevételeinket a következőkre fordítottuk (részletesen a főkönyvi kivonatban és a 

számlaösszesítőben olvasható): 

 

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

Irodaszerekre, illetve a szolgálati gépkocsik fenntartására és üzemanyagra továbbá 

emléktárgyak vásárlására. 

 

2. Bonyhád Város Önkormányzatának támogatását: 

Járványügyi védőfelszerelésekre, postaköltségre, banki költségre, iroda fenntartásra, 

telefonszámlára, könyvelési díjra, szolgálati gépkocsik fenntartására, üzemanyagra, 

adminisztrációra.  

 

3. NEA Pályázaton elnyert összeget: 

Iroda helység bérleti díjára, könyvelési díjra, szolgálati gépkocsik fenntartására és 

éjjellátó készülékek vásárlása. 

 

Támogatóink: 

- Bonyhád Város Önkormányzata 

- Országos Polgárőr Szövetség 

- Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

- Fazekas József 

- Fazekas autóbontó 



- Miniszterelnökség Bethlen Gábor alap (NEA Pályázat) 

- Egyéb támogatók      

 

 

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

felelősségtudatosan és szakszerűen használta fel azt az összeget, amely biztosítva volt 

számunkra.  

 

A 2021-es évben is 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, melyet csatoltam a 

beszámolómhoz.  

 

Ezúton szeretném megköszönni a Bonyhádi Polgárőr Egyesület nevében a fent felsorolt a 

2021-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, 2022-01-15. 

 

         _________________ 

László Krisztián 

                                                          elnök                                                                            



Tolna Megyei Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ellenőrzés 2021. 

1 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A Tolna Megyei Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ellenőrzése keretében, a kiválasztott 

Tolna megyei polgárőr egyesületeknél vizsgálatot tartott, többek között a 

 ”Bonyhádi Polgárőr Egyesület -nél. 

A Tolna Megyei Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálatát az egyesületnek elküldött kérdőívre 

kapott válaszok értékeléséből, a 2021. évi OPSZ támogatások I. félévi elszámolása 

ellenőrzéséből, valamint a Bíróság Civil Szervezetek lekérdezése adatbázisban szereplő 

adatok, beszámolók elemzésével végezte. 

Ellenőrzést végző személy neve, beosztása: Dr. Szilák Mihály Tolna Megyei Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnöke. 

Ellenőrzött polgárőr egyesület neve: Bonyhádi Polgárőr Egyesület 

Székhelye: 7150 Bonyhád Széchenyi tér. 12. 

Elnök neve: László Krisztián 

A Bonyhádi Polgárőr Egyesület, a részére megküldött kérdőívet az ellenőrzést végző személy 

részére visszaküldte, mely másolatban a vizsgálat dokumentumai között megtalálható.  

Az Ob H adatbázisa az adószám alapján volt lekérdezhető, melyből a bíróságnál bejelentett 

adatok azok hatályossága a beküldött mérlegbeszámolók és a közhasznúsági melléklet volt 

ellenőrizhető. 

MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

A Polgárőr Egyesület az alapszabálya 2015. 04. 17.-én vált jogerőssé, azt a törvényszék 

1700/Pk.60.118/1991 számú végzésével jóváhagyta. Az alapszabály tartalmazza a polgári 

törvénykönyv a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit, valamint az OPSZ. és a TMPSZSZ. 

alapszabályában foglalt nyilatkozatokat. 

A bejelentett elnök: László Krisztián 

Az egyesület a kötelező belső szabályzatait elkészítette. 

Az egyesület 4.021.600.-Ft teljes bevétellel számol 2021 évben. A gazdálkodó szervezetektől, 

magánszemélyektől támogatást nem kaptak. Tagdíjbevételük 21.600.-Ft. A megyei 

szövetségtől 500.000.-Ft támogatást kaptak, 250.000.-Ft-al már elszámoltak, a második 

félévi támogatással 2022. január végéig kell elszámolni. Az önkormányzattól 2.000.000.-Ft 

támogatást kaptak. Pályázaton 1.500.000.-Ft támogatást nyertek. 
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Az egyesület a mérlegbeszámolóit határidőben nyújtotta be az Ob H-hoz. 

 

Beszámolási időszak Benyújtás ideje Dokumentum neve Megjegyzés 

2016. 01. 01-2016. 12. 31. 2017. 05. 27. 
Szabályos beszámoló 

közhasznúsági melléklettel 

 

2017. 01. 01-2017. 12. 31 2018. 05. 25. 
Szabályos beszámoló 

közhasznúsági melléklettel 

  

2018. 01. 01-2018. 12. 31  2019. 05. 28. 
Szabályos beszámoló 

közhasznúsági melléklettel 

 

2019. 01. 01-2019. 12. 31  2020. 05. 25. 
Szabályos beszámoló 

közhasznúsági melléklettel 

 

2020. 01. 01-2020. 12. 31 2021. 05. 28. 
Szabályos beszámoló 

közhasznúsági melléklettel 

 

 

Az egyesület kettős könyvvitelt alkalmaz. 

A szigorú számadás nyomtatványokat nyilván tartják. Az egyesület nem rendelkezik 

határozatok tárával. A Cégkapu regisztráció megtörtént Az egyesület új típusú formaruhával 

rendelkezik. 

Polgárőr szolgálatokat havonta előre tervezik, a tervezetet megküldik a rendőr-

kapitányságnak. A szolgálatba lépő polgárőr a rendőr-kapitányság ügyeletén jelentkezik be. 

Rendőrrel közös szolgálatra hetente kerül sor. Havonta 3-4 közös szolgálatot látnak el. Közös 

szolgálatoknál a polgárőr szolgálati gépkocsit használják. 

 

JAVASLAT: 

A határozatok tárát el kell készíteni és abba az utolsó öt év elnökségi és közgyűlési 

határozatait be kell vezetni. A határozatok 2015. 01. 01.- töl történő bevezetése indokolt. 

A hiányzó dokumentum elkészítéséhez segítséget nyújtok, a jegyzőkönyvhöz mellékelem a 

hiányzó dokumentumot. 

 VÉLEMÉNY: 

A kötelező belső szabályzatokat elkészítették. A szolgálat szervezése példamutató a 

dokumentáltság is kifogástalan. A tervezetet előzetesen megküldik a rendőr-kapitányságnak, 

és a szolgálatba lépő polgárőr is bejelentkezik. A mérlegbeszámolók beküldése példamutató. 
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A határozatok tára nyilvántartását mielőbb pótolni kell. Az egyesület működése megfelel az 

elvárásoknak. 

Tolna 2021. 11. 16.                                        

 

 

                                                                  

                                                                                      Dr. Szilák Mihály   

                                                                    TMPSZSZ Ellenőrző Bizottság elnöke 



Bonyhádi Polgárőr Egyesület 7150 Bonyhád Széchenyi tér 12 

Levélcím: László Krisztián 7186 Aparhant Bem 18. 

Tel.: 06/20/4471-483 

Elnök: László Krisztián  

Szolgálat vezető: Szép Róbert 

 

           Bonyhád 

              1991 

 

 

Költségvetési tervezet 

2022. 

 

 

 
Bevétel: 

 

Bonyhád Város Önkormányzattól:    2.000.000 Ft + gépkocsi vásárlásra 800.000Ft 

T.M.P.SZ.SZ.(O.P.SZ.)                         500.000 Ft 

NEA Pályázat                                     2.600.000 Ft  

 

Összesen:                                           5.700.000 Ft 

 

 

 

 

Kiadás: 
 

Üzemanyag:                                                       900.000 Ft 

Szolgálati autó vásárlása, fenntartása:            2.550.000 Ft 

Telefonszámla:                                                   150.000 Ft 

Könyvelő díja:                                                    300.000 Ft 

Eszközök vásárlása:                                           730.000 Ft 

Szolgálati iroda költségei:                               1.000.000 Ft 

Egyebek:                                                              70.000 Ft 

 

Összesen:                              5.700.000 Ft  

 

 

 

 

Kelt.: Bonyhád, 2022-01-15. 

 

 

                                                             ----------------------------------------- 
                                                                     László Krisztián  B.P.E. Elnök 

 


