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9485   Nagycenk, Gyár utca 2. 

Adószám:  18539288-1-08 

Banksz. szám: 59500337-11096063 

Tel.:  06/30-217-7891 

E-mail:  llukacs@pr.hu 

   

   
   
   

 

3/2018.                                                                            Tárgy: 2017. pénzügyi évi beszámoló                   

                                   

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 
Nagycenk 

Gyár utca 2. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2017. pénzügyi beszámolója: 
 

 

Bevételek: 

2016. évről a maradvány érték:      6.736,- Ft 

Az Önkormányzati támogatás:  650.000,- Ft 

Tagdíj (saját befizetés)      7.400,- Ft 

Egyéb pályázatok (GyMPSZ) 180.000,- Ft     

 

összesen:                                           844.136,- Ft 

 

 

Kiadások: 

 

- 306.117,- Ft  üzemanyag                                                                               

-   66.992,- Ft  egyenruha, ruházat kiegészítése  

-     3.998,- Ft  autóápolási cikkek 

-     5.000,- Ft  Megyei  Szövetségi tagdíj 

-     8.805,- Ft  banki költség 

-   32.136,- Ft  gépjármű kötelező felelősségbiztosítás 

-   35.870,- Ft  gépjármű műszaki felülvizsgálat, olajcsere, stb… 

-   67.796,- Ft  2 db mobil telefon és 2 db SD kártya 

-   13.342,- Ft  kerékpár alkatrészek, cserék 

-   98.880,- Ft Technikai eszközök (lámpák, égők, távcső) 

- 180.000,- Ft Egyéb eszközök, polgárőr ruhák és mellények a GYMPS támogatásából 

     (részletezése nem a beszámoló tárgya !) 

 

összesen:        818.936,-  Ft 

 

Maradvány:    25.200,- Ft 
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Az adatokból kitűnik, hogy az Önkormányzattól kapott ellátmány felét üzemanyagra 

költöttük. A kiadásainkba belépett a polgárőr autó fenntartására használt összeg is, mely a 

kötelező biztosításból, illetve éves felülvizsgálatból áll, kiegészítve csekély összegű 

autóápolási cikkekkel (téli szélvédő mosó…stb.) A technikai eszközökre, illetve az egyenruha 

pótlására inkább a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség pályázatán kapott 

összeget használtuk fel. (Ennek elszámolása 2 részletben a Szövetség felé rendben, számlák 

igazolásával megtörtént) 2016. évhez viszonyítva 129.622,- Ft-tal kevesebbet költöttünk 

üzemanyagra. Ez részben azzal magyarázható, hogy 2017-ben nagyobb részben csak a 

polgárőr autót használtuk a szolgálat ellátások alkalmával és nem a saját autóinkat.  

Sajnos elmondható, hogy a tagság egyenruhája nagyon elhasználódott, ami azt jelenti, hogy 

2018-ban nagyobb összeget kell a cserére, pótlásra, illetve új ruhák megvásárlására fordítani. 

 

A 2018. évi támogatási keretet a felszerelési és ruházati anyagok pótlására, üzemanyagra, 

valamint a polgárőr autónál felmerült költségekre, új jelentkezők felszerelésére kívánjuk 

felhasználni.    (4 új jelentkezővel számolva)  

Sajnos az aktivitás nagyon gyenge, több éve nem tudunk új tagokat toborozni, ebben az évben 

megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a toborzásra, illetve a felvilágosításra. 

 

A beszámolóhoz még hozzátartozik:  

 

A 2017. március 17.-i taggyűlésen bejelentettem, hogy személyes (munkaügyi és 

egészségügyi) indokaimra való hivatkozással lemondok az elnöki posztról.  

Ezt a tagság tudomásul vette. A folyamatban lévő ügyek intézésével átmenetileg a tagság Bán 

Ernőt bízta meg, végleges döntést az új elnök személyére június 15.-ig kellett volna hozni. Ez 

nem történt meg, mert nem sikerült új elnököt választani, akit a cégbíróságnál is át tudtunk 

volna vezettetni.  

Bán Ernő megbízott elnök 2018. március 13-val kelt levelében értesített arról, hogy 

egészségügyi okokra való hivatkozással lemond az ideiglenes vezetői tisztségről. Így kénytelen 

voltam ismét „visszavenni”- a névleg még a fenti okokból a nevemen futó az elnökséget,-, de 

ezúton is jelzem, hogy ezt a posztot csak átmeneti időre veszem át, mert a 2017. március 17.-i 

elhatározásom végleges! 

2018. április első heteiben ismét összehívjuk a közgyűlést, ahol végleg el kell dönteni, hogy a 

továbbiakban ki veszi át az egyesület vezetését. Ezen közgyűlés után, bármi lesz is az 

eredménye, lemondásomat érvényben tartom. Természetesen az elméleti kérdésekben szívesen 

segítek az új vezetőnek.  

Erre a közgyűlésre tisztelettel meghívom a Polgármester urat, Jegyző asszonyt és az 

önkormányzati Képviselő testület tagjait is. (a közgyűlés időpontról értesítést küldök)  

 

 

Ezúton is köszönöm az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az eddigi 

együttműködést és az anyagi támogatást, mellyel biztosítják az Egyesület működését. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                                                         

                                                                                           …………………………………… 

                                                                                                       Lukács Lajos 

                                                                                             egyesületi ideiglenes elnök 


