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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2 0 1 1. É V
A Regionális Szt. György Polgárőr egyesület az alapító okiratban felsorolt célok és feladatok
szerint 2009-ben kezdte meg a tevékenységét. (Nyilvántartási száma:Pk.60560/2009/1/II,
2010.02.17.).
Az egyesületnél 2011. áprilisában elnökváltás volt, a leköszönő elnök az egyesületnek
semmilyen iratot, dokumentumot nem adott át.
A mellékelt számviteli beszámoló szerint a mérleg szerinti eredmény 0 e Ft.
A 2011.01.01.-i induló egyenleg:

Bevételek:
Költségvetési bevételek: nem volt
Tagdíjbevételek:
0 e Ft
Támogatás:
0 e Ft
Összesen:
0 e Ft
Célszerű juttatások: nem volt.
Központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott
támogatások: nem volt.

Kiadások:
Összes kiadás:
Összesen:

0 e Ft
0 e Ft

Az egyesület vezető tisztségviselői részére, státuszukra tekintettel kifizetés és egyéb juttatás
nem történt.
Az egyesület elnöke a vezetői tevékenységéért 0 e Ft munkabért és 0 e Ft költségtérítést
kapott.

A Regionális Szt.György Polgárőr Egyesület az alapszabályában meghatározott tevékenységet
folytatta 2011-ben az alábbiak szerint (a teljesség igénye nélkül):
A Regionális Szt,György Polgárőr Egyesület az alapszabályában megjelölt közhasznú tevékenysége
során a közrend és közlekedésbiztonság védelmi és a bűnmegelőzési tevékenysége során 1160 óra
szolgálatot teljesített,mely megelőző járőr és figyelő szolgálatból és rendezvénybiztosításból tevődött
össze.
Több rendezvényt biztosított az egyesület : falunap, iskolai ballagás, temetések, halottak napja,
nemzeti ünnepek és a helyi Iguana Club zenés rendezvényeit.
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Járőrszolgálatunk több esetben felhívta a szabálytalankodók figyelmét a jogkövető magatartás
tanúsítására (tiltott helyen történő parkolás, hangoskodó fiatalok, mások nyugalmát zavaró ittas
személyek, közlekedési szabályokat szegők), melyet tudomásul vettek a szabálytalankodók és
abbahagyták a cselekményeiket.
A gyermek és ifjúság védelem területén a Váchartyán község Apáczai Csere János Általános iskola
tanulóival kapcsolatosan a polgárőrök segítik az iskolai rendezvények biztosítását és közreműködnek
a tanulók bűnmegelőzéssel és a polgárőr mozgalommal kapcsolatos ismereteinek bővítésében.
A környezetvédelem területén egyesületünk a működési területén a járőrözések során fokozottan
ellenőrizte a zöldterületeket és az egyesület tagjai resztvettek a lakókörnyezet egyes szeméttel
szennyezett területeinek megtisztításában. Tevékenységünk során illegális szemétlerakást nem
tapasztaltunk.

Váchartyán, 2012. május 30.
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