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2018. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérleg ismertetése 
 
Mérleg külön csatolva 

 
A 2018-es év tartalmi beszámolója: 
 
2018 január 26.  Évzáró beszámoló közgyűlés. 
2018 május.28.  Adatvédelmi közgyűlés 
2018.június 01.  Nyári idegenforgalmi idény nyitó közgyűlés 
 
 
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület az új polgárőr törvény szerint Gyenesdiás 
nagyközség településén végzi bűnmegelőzési tevékenységét. Együttműködés révén a 
rendezvények  lebonyolítása, biztosítása révén viszont többször be kellett segíteni a 
szomszédos településeken, illetve nekik nálunk. Településünk mindkét kiemelten jó – kék szalag 
4 csillaggal - strandja a nyári nagyon jó fürdőidő miatt szinte mindig tele volt.  
Nyíltan megmondhatjuk, hogy 2018 év folyamán semmiféle atrocitás, rendzavarás, nem 
történt. Sikerült a nem kívánatos személyeket az állandó jelenlétünkkel távol tartani. Sajnos 
ebben a nagy nyári forgatagban nagyon nehéz az utazó bűnözőket megtalálni, mivel 
településünkön az átmenő forgalmat, mely napi 7500-8500 gk. nem számolva az ide utazók , 
itt nyaralók, strandolók mintegy napi 250-450 gépkocsiját. Nagyra értékeljük, hogy a lakosság 
egyre jobban felfigyel munkánkra, azt segíti és a segítségünket kérik. Nagyon sok jelzést 
kaptunk, melyet mi azonnal tovább tudtunk adni a rendőrségnek a 107-en keresztül. Itt kérek 
meg mindenkit, hogy szolgálat előtt és bármi ilyen jelzett esemény alkalmával azonnal hívja a 
107, vagy 112 segélyhívó számot és Ővelük közölje az eseményt, nem pedig a helyi 
rendőrségen valakit. Az esetek túlnyomó többségében a jelzés után 1-2 percen belül 
kapitányságunk, vagy katasztrófa védelem illetékese adat pontosítás miatt a hívást bejelentőt 
telefonon vissza hívta. Így egy elfogásra, tettenérésre, baleset helyének, adatainak 
pontosítására gyorsabban tud mindenki reagálni.  
A nyár végétől folyamatosan emelkedett az országba illegálisan belépő migránsok száma. Ez 
miatt azóta kiemelten a szolgálatok még jobban figyelik a migránsokat.  
A nyár elmúltával nagy figyelmet kell fordítanunk a nyaralók és az itt házat vásárolt, de csak 
ideiglenesen itt tartózkodó külföldiek ingatlanaira is. 
 
Településünk üdülő község a Balaton- partján. Mindkét strandja a nyári nagyon jó fürdőidő 
miatt szinte mindig tele volt. Ez nagy megterhelést jelentett számunkra és a kisegítő 
polgárőrök számára is. Volt egy sajnálatos eset is amikor jött a vihar, mindenki menekült, de 
voltak akik a strand területén benn a fák alatt voltak. Az egyik ilyen fába villám vágott és a fa 
alatt tartózkodók áramütést szenvedtek. Sajnos 1 személy a kórházba szállítás után el is hunyt. 
Nagy problémát jelent évek óta, hogy a Gyenesdiás nagy strandon a kihangosítás csak halk 
zene hallgatásra jó. Azon közleményeket meghallani szinte lehetetlen, pedig vihar, baleset, 
egyéb elemi esemény esetén arra nagy szükség lenne. Nyáron ez miatt 1 szer előfordult, hogy 
az ilyen események előfordulása esetén  a polgárőrök hangos bemondó szócsővel tudják 
tájékoztatni a fürdőzőket a víz azonnali elhagyására, de ezt amikor a strand vezetője meglátta 
azonnal szólt a polgárőröknek, hogy hangosbemondót használni tilos, azt vigyék ki a strand 
területéről. Lehet, hogy ha a hangosbemondót használhattuk volna nem történik a tragédia, 
mert mindenkit ki lehetett volna a strand területéről kiküldeni, de főleg a fák alól. Az 
Alsógyenes-i kis strandon pedig nincs is hangosbemondó. Ezt tisztázni kell, hogy amit azért 
vettünk, hogy veszély esetén tudjunk használni, azt használhassuk is, vagy nézzük kit és 
mikor csap agyon a villám, vagy sodor el a víz! A nagy strand vezetése többször is beleszólt a 
polgárőrség tevékenységébe, mi viszont nem akarunk az övékébe. Mi a strandok, parkolók és 
a község közbiztonságát próbáljuk a bűnmegelőzéssel javítani. A 2018.október 30-i bejáráson 
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egyik önkormányzati képviselő  írásban közölte a rendezvényekkel, főleg a bornapokkal 
kapcsolatban, hogy a prevenciós rendezvényen nem voltak polgárőrök, akik a részeg 
embereket kivezették volna. Minden rendezvényen voltak polgárőrök, mivel minden 
rendezvénykor én is szolgálatban voltam másod vagy harmad magammal. A polgárőrök úgy 
lettek eligazítva, hogy a rendezvény területére ne sárga mellénybe menjenek, hanem fehér, 
világoskék vagy sötétkék polgárőr pólóba. Nem kell a feltűnés a tömegben, különben is 
jobban el lehet vegyülni, többet lehet látni. Polgárőreink azt kapták még minden 
rendezvénynél eligazításban, hogy elsősorban a községben járőrözzenek, hogy akik a 
rendezvényen vannak nyugodtabbak legyenek, de 20-30 percet 1-2 alkalommal töltsenek el a 
rendezvény helyén is, de lehetőleg ne kerüljenek senkivel konfliktusba, főleg ne a 
részegekkel, azokat kerüljék ki. Mi nem akarunk biztonsági őrök lenni, ahhoz nincs 
jogkörünk. A polgárőr nem intézkedhet az állampolgárokkal szemben semmilyen 
körülmények között. Ha valami probléma van azonnal rendőrt kell hívnia, mert csak Ők 
intézkedhetnek. 
Nagy problémát jelent nyáron főleg szombat, vasárnap a hirtelen nagy tömeg a strandokra. A 
kis strand még kezelhető, de a nagy már problémásabb. Több esetben segítettek polgárőrök és 
én jó magam is, hogy zökkenő mentes legyen a közlekedés, és aki strandolni jött az 
strandoljon ne pedig a gépkocsival helyet keressen. Több esetben előfordult, hogy elküldtek 
melegebb éghajlatra, pedig csak irányítottuk őket a szabad helyekre. Ezen változtatni kell. 
Először is a 71-es főút  és a strand utca közötti részen a Madách utcában kell rendet tenni, 
hogy ne feldühödött 400 métert 15 perc alatt megtevők érjenek le . Mindkét oldalon megáll 
napi szinten 5-8 gépkocsi. Ezeket cikk-cakkban kikerülni úgy, hogy állandó szembe forgalom 
van nehézkes és torlódást okoz. Meg kell próbálni nyári időszakra a teljes Madách utcát 
mindkét oldalon „Megállni Tilos „ táblával levédeni. Várakozni tilos semmit nem ér, mivel, 
ha jön a rendőr azt mondja épen most álltam meg. A rendőr pedig nem tud ott állni egész nap, 
sőt nem is fog, mivel a helyi rendőrünk is nagyon keveset tud ilyen dolgokkal foglalkozni. Ki 
kell alakítani a fagyizó melletti, térképen is szereplő utat és biztosítani kell annak be és 
kijáratát. Ha kell legalább a bejáratot 3-4 méteren le kellene aszfaltozni. Jelenleg az 
útkereszteződés előtt 1 méterre van egy várakozni tilos tábla. Az útkereszteződés már hatályát 
veszti a táblának! 
Másik ilyen nagy probléma a Címer köz – Csokonai utca kereszteződése. A Piroska csárda 
vendégeinek 3 autó parkoló áll rendelkezésre a Címer közben, ami amúgy egy nagyon szűk 
utca. A Csokonai utcában a Címer köz két oldalán állnak meg a járművek, úgy, hogy 
belógnak a kereszteződésbe, onnan kilátni egyik irányba sem lehet. Már több koccanásos 
baleset történt. Ezt az állapotot fel kell számolni, meg kell szüntetni. Legalább 10-10 méteren 
megállni tilos táblával és sárga felfestéssel mindkét oldalon!! Ugyan ezt kell a Címer köz 
mindkét oldalával tenni. A Címer  közt keresztezi a kerékpárút a Faludi utcával 
párhuzamosan, ott a kerékpárosoknak van elsőbbségük a Címer közön haladókkal szemben. A 
magas sűrű sövény kerítés miatt a kerékpárútra a rálátás csak akkor van meg amikor a gk. 
eleje már rajt van a kerékpárúton. Sajnos a kerékpárosok ahogy gurulnak le a Faludi úton lévő 
kerékpárúton, azzal a sebességgel mennek is át a kereszteződésen. Ezt a balesetveszélye részt 
is fel kell számolni, meg kell szüntetni. A Csokonai utca forgalma nagyon nagy, mivel a 
Lőtéri , Ady utca felől is itt jönnek le és fel a járművek. Sajnos Gyenesdiáson teljesen 
elszaporodott, hogy a gépkocsikkal nem állnak be az udvarba, hanem azt az utcán hagyják, 
nagyon sok esetben forgalommal szemben. Csokonai közből támadás ért bennünket, hogy 
Önkormányzati rendezvény esetén mi miért küldjük oda az UTCÁN AZ Ő HELYÜKRE a 
rendezvényre érkező gépkocsikat –egyébként a falugazda aki éppen ott volt a polgárőrökkel 
próbálta elmagyarázni az ordító emberszerű lénynek, hogy az utca közterület és ne tévessze 
össze a saját háza udvarával.. Mi nem küldünk utcára parkolni gépkocsit, akkor sem küldtünk. 
Mi az önkormányzat előtti parkolókon kívül a boltok előtti parkolóba, és a temető melletti 
parkolót javasoltuk mindig az érkezőknek. Kifogás tárgyát képezte, hogy a szolgálatban lévő 
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polgárőr gépkocsi is elfoglal egy helyet, azt elvihetnénk a 300 méterre lévő óvoda alatti üres 
parkolóba. Nekünk a véleményünk továbbra is az, hogy ahol a polgárőr szolgálatot teljesít a 
bejelentkezett szolgálati gépkocsi, vagy gépkocsik ott legyenek ahol a szolgálatos polgárőr 
dolgozik. 
 
Szolgálatainkat Gyenesdiás kül és belterületén láttuk el.45 fő polgárőrrel . A nyár folyamán 
kiemelten  Gyenesdiás mindkét strandját és a hozzá tartozó parkolókat, melyeket június 15-től 
augusztus 24-ig napi folyamatos 11 fővel 10 órás szolgálatokkal láttuk vendég polgárőrökkel 
el a bűnmegelőzési feladatainkat. Ezen kívül a kapott 10 db szolgálati polgárőr kerékpárral 
naponta több esetben végigkerékpároztunk a gyenesdiási kerékpár úton és Gyenesdiás 
mellékútjain. Mindezek mellett nem csökkentve a gépkocsikkal és a 2 segéd motorkerékpárral 
láttuk el folyamatos szolgálatot a község egyéb területein. Ezeken felül polgárőreink 
rendezvények (főleg a futó és kerékpáros versenyek) biztosításánál saját gépkocsiijaikkal és 
nagy motorjaival is részt vettek a szolgálatokban. 1124óra szolgálatunk volt a rendőrökkel 
közösen. 
 
2018év folyamán polgárőreink 12416 óra szolgálatot teljesítettek, melyből a vendég 
polgárőrök 6204 órát. 
 
 Rendőrrel közös szolgálat 1124 óra volt. Ezek a közös szolgálatok úgy, hogy egy rendőrrel 
történjék, szinte megoldhatatlan feladat, mivel a rendőrök 8-12 órás szolgálatban vannak. A 
polgárőreink viszont dolgozó emberek, akik 6 óránál több szolgálatot egyben nem tudnak 
vállalni, mivel kipihenten kell menniük a másnapi, vagy éjszakai munkába.  Ez a mostani 
magas óraszám abból adódott, hogy amikor a körzeti megbízott egyedül volt szolgálatban 
egy-egy szolgálatánál akár 2-3 polgárőr is váltották egymást a szolgálat ideje alatt. 
. Ezen belül a saját 6212 óra,  vendég polgárőr  6204 óra volt, melynek értéke a 
legalacsonyabb a kormány által meghatározott minimálbér 138 000.-Ft 160-ad része azaz 863 
Ft/óra-val van számolva. Ez saját polgárőrségünknél 5 360 956 Ft, vendég polgárőrök 
esetében  5 345 052 Ft. összesen 10 715 008.-Ft.   
 
Mi ennyi társadalmi munkával járultunk hozzá Gyenesdiás nagyközség közbiztonságához és a 
nyári időszakban még a nyaralók biztonságához is. Nem tudunk községünkben még egy ilyen 
egyesületet, akik mások érdekében, a közbiztonság érdekében ennyi társadalmi órát 
teljesítenének 
 
Bűnmegelőzési 
Bűnmegelőzési járőr 9233 óra, Kiemelt akció 242 óra, Egyéb  település érdekű 639 óra, 
Rendőrrel közös szolgálat  2146 óra, Katasztrófa védelem 60 óra, Posta 48 óra, Vasút 48 óra 
sportrendezvény biztosítása 454 óra,  
 
Együttműködés keretén belül:  
Önkormányzatnak,egyéb település érdekű bűnmegelőzés 1980 óra,  
Rendőrség 2146 óra 
ifjúság védelem, iskolában közlekedési ismeretek 430 óra, + 7fő közmunka 7*15=105óra 
környezet védelem 426 óra, idősek védelme 556 óra,  posta érdekében 48óra,  
vasút érdekében 48 óra, sport rendezvény 116 óra. 
 
.  
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Ezen idő alatt a szolgálati gépkocsikkal a járőrözés folyamán a két gépkocsival megtettünk 
16127 km-t.  
Mivel szolgálatonként csak maximum 30 km-t tehet meg a szolgálatban lévő járőr, így a 
szolgálatuk nagyobb részét figyelő és gyalogos, kerékpáros szolgálatban látják el. A kettő 
Honda robogóval 652 km-t, kerékpárokkal ( 10db) mintegy 950-1100 km-t tettünk meg 2018 
évben az, hogy a nyári idegenforgalom itt a Balaton partján lévő nagy településen 
zökkenőmentesen zajlott le, nagymértékben az önzetlen munkát szabadidejükben végző 
polgárőr tagságunknak, vendég polgárőreinknek, és a rendőrséggel jó napi, ill. a kihelyezett 
készültségi rendőrökkel folyamatos, jó kapcsolatainknak köszönhető.  
Az iskolában 2 alkalommal tartottunk KRESZ előadást. 
1 alkalommal szerveztünk közlekedési és KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában. 
1 alkalommal közlekedési bemutatót és versenyt rendeztünk a helyi Óvodában a rendőrség 
közreműködésével közösen. 
1 alkalommal a község lomtalanítási akciójában vettünk részt 2 nap –péntek- szombat -. 
Részt vettünk a környezetvédelmi világnap szervezésében a Horgásztanya szemét 
összeszedési akciójában – csak polgárőrök voltunk, horgász nem!!!  3 felpúpozott utánfutó 
szemetet vittünk el a  tájház előtti gyűjtő konténerekbe. 
Részt vettünk volna az OPSZ országos és a ZMPSZ megyei polgárőr rendezvényein, ha 
tudtunk volna róla, vagy kaptunk volna meghívót.. Több alkalommal szerveztünk polgárőr 
rendezvényt. 
12 alkalommal biztosítottunk a régió több egyesületével együtt nagy rendezvényt- a Balatoni 
Maraton futó versenyt, Festetics futam ,Balaton körüli kerékpár, Maraton stb……, 
Gyenesdiást érintő részein szüreti felvonulás, a rügyfakadást,  gesztenye sütő , 
burgonyafesztivál, és a halászlé főző fesztivál, vresenyen. 
_ 
Keszeg fesztivál, melyen beneveztünk a főzőversenybe, melyen az II. helyezettek lettünk, 
majd a Burgonya fesztiválon, ahol ismét indultunk a főzőversenyen és ott a  bronz-III. 
helyezettek lettünk. 
A rendezvényeken nem csak ott vagyunk, de részt is veszünk. 
Megjelenésünkkel  -az állandó jelenléttel- a nem kívánatos elemeket sikerült távol tartanunk. 
 
 
 
A szolgálatot ellátó polgárőrökre – nem név szerint, hanem a 107-re 
bejelentkezett és eseménylapot kiállított 2 fő részére (5610Ft/fő)  - kötöttünk 
baleseti biztosítást. Ez évi 12200 Ft a 2 főre. Baleseti halál 300Eft, Baleseti 
rokkantság 500Eft, Kórházi napidíj 185 napig 1000Ft/nap, Csonttörés 10Eft, 
Súlyos sérülés 50Eft, Baleseti műtét 45Eft- 
 
 
Mindezen feladatokat csak úgy tudtuk ellátni, hogy ZMPSz-től OPSZ-
BM/3361-3/2018 számú támogatásból kaptunk 344000 Ft-ot, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatától működési támogatásra 250 000.-Ft-ot, Vendég 
polgárőrök fogadására 760 000 Ft,Iroda működtetési hozzájárulásra 300 000.-Ft-
ot ,.NAV SzJA 1%-után 75.622.- Ft-ot Cégautó adó támogatás 105 600Ft.-
Magánszemélyek támogatása 116200.-Ft. Vállalkozók támogatása 6000.-Ft 
A támogatásra kapott pénzt a bűnmegelőzésre fordítottuk teljes mértékben. A 
szolgálati gépkocsik üzemeltetésére és fenntartására , műszaki vizsgájára és a 
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biztosításokra, valamint bérelt iroda közös költségeire illetve az iroda 
legszükségesebb üzemeltetésére használtuk fel.  
A kapott támogatást felhasználtuk még a járőrszolgálatnál a kapott HONDA  
robogók üzemanyag tankolására, illetve  a májusi –augusztusi nagy hőségnél 
elrendelt szolgálatoknál tartandó kötelező ásványvíz folyamatos feltöltéséhez 
A gépkocsi tárolónál az ajtó zárjának kulcsa a szolgálati gépkocsi kulcsával 
közös kulcstartón van, melyjel a közösségi helyiség ajtaját is tudja a szolgálatos 
polgárőr nyitni. A szolgálati gépkocsi átvétele is úgy történik, hogy az éjszakai 
portásnál lehet a polgárőr szekrény kulcsát elkérni, a gk és garázs kulcsot 
átvenni .Az átvételt és vissza leadást az ott lévő nyomtatványon 1 sorban kell 
elintézni. Erre azért van szükség, hogy mindig tudjuk ki vette át a gépkocsit.  
Fontos még, hogy átvételkor vegyük szemügyre a gépkocsit, ha problémát 
észlelünk, akkor azt az elnöknek vagy helyettesének azonnal jelentsük. Addig ne 
induljunk el a gépkocsival. Minden garázsba állás után ellenőrizni mi nem 
tudjuk a gépkocsikat, ezért fontos, hogy aki indul  az tüzetesen vizsgálja át. 
Olaj,víz, ablakmosó folyadék, azt nem kell, azt Gíber Péter folyamatosan 
ellenőrzi és pótolja ha kell. A garázs ajtó nyitásakor ne felejtsük el a riasztót 
kikapcsolni, majd bezárás előtt újra élesíteni. 
Ezen kis kitérő után folytatnám  
 
Éves költségvetésünk főösszegei: 
Nyító (2018.01.01.) : 1 590 483 .- Ft  
Bevételek-nyítóval együtt: 3 898 483.-Ft. 
Kiadások: 2 002 751 Ft. Év végi Záró (2018.12.31.):. 1 895 732 Ft  
A 2018/2019 évi táblázatos kimutatás:  
 
 
 
 
2018 évi Pénzügyi elszámolásunk, illetve 2019 évi terveink:  

Gyenesdiási Polgár őr és Vízi Egyesület Költségvetés 
szlsz. Megnevezések 2018 évi tény  2019évi terv  

  Bevételek     

38 nyító 1 590 483 Ft 1 895 732 Ft 
912 önkormányzati támogatás,működési 250 000 Ft 500 000 Ft 
912 Támogatás 300x100 bűnmegelőzésÖnkorm.keresztül  300 000 Ft 0 Ft 
912 Iroda működtetés hozzájárulás, villany, víz 300 000 Ft 400 000 Ft 
912 vendég polgárőrök  tám. önkormányzat 760 000 Ft 780 000 Ft 
913 ZMPSZ Polgárőrs.támog működési +könyvelési klts 344 000 Ft 460 000 Ft 
913 Polgárőrs.támog vendég polg (Bűnmegelőzési póló ) 0 Ft 500 000 Ft 
913 Polgárőrség  egyéb-cégautó támogatás 105 600 Ft 105 600 Ft 
914 Magánszemély támogatása 116 200 Ft 100 000 Ft 
915 Vállalk. támogatása 6 000 Ft 0 Ft 
916 Tagdíj 49 000 Ft 52 000 Ft 
917 SzJA 1% 75 622 Ft 20 000 Ft 
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9632 Egyéb bevétel -Kerekítés (Mérleg ezerFt-os kerekítései miatt) 1 212 Ft   
974 Pénzügyi befekt. Kamata 366 Ft 0 Ft 

9 Bevételek összesen 3 898 483 Ft 4 813 332 Ft 

        
5 Kiadások     

51 anyag jelleg ű költségek  443 168 Ft 1 272 000 Ft 

51101 Közüzemü klts -villany 91 661 Ft 95 000 Ft 
511031 Honda robogó BENZIN 5 656 Ft 12 000 Ft 
511032 Üzemanyag KZT-484 WV Bora 113 137 Ft 150 000 Ft 
511034 Üzemanyag NHM-682 Suzuki 75 278 Ft 150 000 Ft 
51105 Nyomtatvány, irodaszer 62 666 Ft 60 000 Ft 

513 Egyéb anyag klts (Ruha,karjelzés,KZT484 felcsíkozás) 94 770 Ft 20 000 Ft 
512 Egy éven belül elhaszn eszk klts   60 000 Ft 

5151 Polgárőr Szolgálati ruházat pótlása   225 000 Ft 
5151 Polgárőr bűnmeg.póló   500 000 Ft 

52 igénybevett szolgáltatás  1 093 124 Ft 1 727 000 Ft 

522 Bérleti díjak (Vendég polgárőr terem) 376 200 Ft   

5231 Gépkocsi karbantartás WV Bora KZT-484 67 242 Ft 150 000 Ft 
5232 Gépkocsi karbantartásSuzuki NHM-682 45 278 Ft 85 000 Ft 
5233 Honda robogók fenntartása   10 000 Ft 
5239 Egyéb szolgáltatás-vendég polg. Száll, terem. 196 870 Ft 780 000 Ft 
525 Oktatás, továbbképzés 59 800 Ft 12 000 Ft 
527 Könyvvitel szolgáltatás 60 000 Ft 60 000 Ft 
529 Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei-529 287 734 Ft 315 000 Ft 

52901 Posta klts 9 505 Ft 15 000 Ft 
52902 Polg iroda (közös klts) 234 000 Ft 250 000 Ft 
52903 Ügyeleti telefon +2 db riasztó kártya 36 564 Ft 40 000 Ft 
52904 Fizetett tagdíjak 7 665 Ft 10 000 Ft 

53 Egyéb szolgáltatások,egyéb költségek  149 004 Ft 387 000 Ft 

531 Hatósági díjak, illetékek. 2 000 Ft 30 000 Ft 
532 Banki kltségek 37 332 Ft 45 000 Ft 
533 Biztosítások(2019.Ix.hótól NHM682 CASCÓ+82 000Ft) 109 672 Ft 110 000 Ft 
533 Biztosítások Suzuki CASCO 5. évi   82 000 Ft 
539 Egyéb klts   80 000 Ft 
540 Polgárőrök biztosítása (szolgálatos)   40 000 Ft 

  Személyi jelleg ű kiadások     

55 Személyi jelleg ű egyéb kifizetések  105 600 Ft 105 600 Ft 

86711  Cégautó adó 105 600 Ft 105 600 Ft 
57 Érték csökkenési leírás 211 548 Ft 0 Ft 

571 Terv szerinti écs. Suzuki écs külömbözet     
572 Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés 211 548 Ft   

8695 
Egyéb kiadás, kerekítés(mérleg ezerFt-os kerekítései 
miatt) 307 Ft   

  Kiadások összesen 2 002 751 Ft 3 491 600 Ft 

        

38 TARTALÉK (év végi záró) 1 895 732 Ft 1 321 732 Ft 

2018.12.31. Záró pénz klt.69 970+1 098 382+727 380=1 895 732.-Ft 1 895 732 Ft  
  0 Ft  
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Ez volt a 2018 év rövid története, mely igazolta, hogy polgárőrségünk jelenléte kiemelkedően 
meghatározó lett községünk életében. 
 
Köszönöm  mindenkinek a közreműködését. 
 
Pénzbeni juttatásban az egyesület tagjai és vezetősége nem részesült. 
 
 
Gyenesdiás, 2019-02-08.   
 
       
Záradék: 
 
A beszámolót a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület 2019.02.08-i közgyűlése a 
1/2019.(II.08.)sz. Közgyűlési határozatával fogadta el. 
 
 

                                                                        
Szabó Sándor 

                                                                                                           GyPVE elnök. 
 


