
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.03.28 09:25:18

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 1 1 9 3 7 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 1 9 6 Budapest

Hunyadi utca

173. fszt. 1.

    

0 1 0 2 0 0 1 1 9 3 7

7  P k 6 0 2 1 4  2 0 0 6 2  

1 8 2 5 7 4 1 0 1 4 3

Nagy Éva

Budapest 2 0 1 8 0 3 2 7

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

340 208

340 208

714 48

714 48

1 054 256

-314 -412

-311 -313

-3 -99

1 368 668

1 368 668

1 054 256

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

1 643 1 397 1 643 1 397

99 113 99 113

1 544 1 284 1 544 1 284

1 643 1 397 1 643 1 397

1 643 1 397 1 643 1 397

1 587 1 364 1 587 1 364

59 132 59 132

1 646 1 496 1 646 1 496

1 646 1 496 1 646 1 496

-3 -99 -3 -99

-3 -99 -3 -99

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

500 400 500 400

505 725 505 725

85 114 85 114

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 9 6 Budapest

Hunyadi utca

173. fszt. 1.

    

7  P k 6 0 2 1 4  2 0 0 6 2  

0 1 0 2 0 0 1 1 9 3 7

1 8 2 5 7 4 1 0 1 4 3

Nagy Éva

Polgárőr szervezetek, vagyonvédelem

vagyonvédelem Budapest területén

40000

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 643 1 397

85 114

1 558 1 283

1 646 1 496

1 646 1 496

-3 -99

15 16

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata támogatási szerződés

1 év

725 000

725 000

725 000

725 000

725 000

725 000

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

G-122/2017/BPSZ-8

Budapesti Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

1 év

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.28 09.32.45



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
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Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület (D.A.P.E.) 

1196 Budapest, Hunyadi utca 173. Fsz./1. 
Nyilvántartási szám: 11937., Fővárosi Bíróság 
Bejegyző végzés száma: 7.Pk.60214/2006/2 

Bankszámla szám: K&H 10400188-00004220-00000004 
Adószám: 18257410-1-43 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



BESZÁMOLÓ 

A DÉL-PESTI AUTÓVADÁSZ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLET 

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Bevezető 

A Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület 2006-ban alakult 15 fővel. Elsődleges 

célja, hogy dél-pesti régióban kiszűrje a kőrözött (eltulajdonított, forgalomból kivont, 

lejárt műszaki vizsgával rendelkező stb.) gépjárműveket, a kispesti önkormányzattal, 

a rendőrséggel, és egyéb illetékes szervekkel együttműködve, elősegítse a közrend 

fenntartását és a lakosság biztonságérzetének növelését. 

Az idők során – mivel a kerület sokat tett, a kőrözött gépjárművek kiszűrésére a fixen 

telepített rendszámellenőrző rendszerekkel – a tevékenységünk súlypontja áttolódott. 

Természetesen megtartottuk tevékenységünkben a gépjármű-felderítést, de kisebb 

súllyal, mint eddig, az erőinket rendezvénybiztosításra, általános járőrszolgálatra, 

közlekedésbiztonság növelésére (kiemelten a kerületi iskolák környékén), illetve a 

prevencióra (az áldozattá válás megelőzésére) csoportosítottuk át. 

Idén először – szeretnénk a további években folytatni – több alkalommal is elláttunk 

kerékpáros szolgálatot Kispest teljes területén. Azért tartottuk fontosnak, a járőrözés e 

módját is kihasználni, mert sokkal közvetlenebb az alliteráció a lakossággal, 

környezetkímélőbb és egészségesebb is. Mind a lakosság, mind a rendőrség, mind 

pedig a tagságunk részéről pozitív volt az új szolgálati mód visszhangja. 

 

Megtisztelő számunkra, hogy régi tagunkat, Békési Gábort az Erkel Ferenc Általános 

iskola vezetősége, a szülői munkaközösség indítványozására, az Iskola Polgárőre 

tisztség betöltésére felkérte. 

 

 



Tisztújítás 

A 2017. év során Somodi Roland, az Egyesület korábbi elnöke, lemondott, valamint 

az egyesületi tagságát (valamint polgárőr státuszát is) megszüntette. Ezért 

szükségessé vált új egyesületi elnök megválasztása. 

A Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület vezetősége: 

Nagy Éva – elnök 

Lakatos Gergő – főtitkár 

Mogyorósi János – szakmai igazgató 

Felügyelőbizottsági tagok: 

� Piroska Sándor 

� Bohnert Csaba 

� Vág Zsolt 

 

 

Taglétszám 

A tárgyi év a taglétszámunkban hozott változást. 2 fő polgárőrrel, illetve 1fő ifjú 

polgárőrrel (aki év közben betöltötte a 18. életévét, így polgárőrré vált) bővült a 

taglétszám. Így a teljes létszámunk 16 fő (a tiszteletbeli tagjainkkal együtt 20 fő). 

 



2017. évi tevékenység 

� szakmai tevékenység 

Szolgálat jellege Szolgálatok száma Időtartama Megtett távolság 

Járőrszolgálat 
(gépkocsi) 

65 alkalom 1237,5 óra 4781 km 

Kerületi rendezvények 31 alkalom 835 óra 2185 km 

Központi szolgálatok 9 alkalom 143 óra 615 km 

Közlekedésbiztonsági 
szolgálatok 
(zebrabiztosítás) 

34 alkalom 107 óra - 

Kerékpáros szolgálat 12 alkalom 181 óra 720 km 

Lakossági fórumok 2 alkalom 6 óra - 

Irodai ügyelet 50 alkalom 202 óra - 

� Kerületi rendezvények 

A kerületi rendezvények nagyon fontosak közbiztonsági és 

bűnmegelőzési, valamint katasztrófavédelmi szempontból is. Ezért – 

megalakulásunk óta minden évben – a lehető legnagyobb létszámmal és 

legfelkészültebben vagyunk jelen.  

A 2017 év folyamán több Budapest Honvéd labdarúgó mérkőzés 

biztosításában, valamint a kerületi nemzeti megemlékezések (március 

15., október 23., nov.1.) zavartalanságának biztosításában is részt 

vettünk. Idén sem hiányoztak a kollégáink a különböző kerületi 

rendezvényekről (Városünnep, Székely kapu napok, Wekerle nap és 

Mihály napi búcsú, Márton napi felvonulás, Fáklyás felvonulás, 

Lampionos felvonulás, Vásár tér átadása, Wekerlei mikulás érkezése, 

Lakótelepi futóverseny, Kertvárosi futóverseny). Kaptunk és elfogadtunk 

meghívást a Deák Ferenc Gimnázium Haloween Partyján beléptetésére, 

a Wekerlei Munkás Szent József Plébániatemplom húsvéti körmenetének 

és az Egészségnap biztosítására. 

2 fővel részt vettünk a komplex külső védelmi törzsgyakorlaton is. 



Mindenszentekkor és Halottak napján illetve az megelőző és követő 

időszakban a Kispesti Temetőben gyalogos járőrszolgálatot láttunk el, 

megelőzve az erre az időszakra jellemző bűncselekményeket (táskalopás, 

zsebtolvajlás, gépkocsi feltörés). 

Idén is kiemelten kezeltük a lomtalanítási időszakot a kerületben. A 

nappali és az éjszakai időszakokban is sűrűbb járőrszolgálatokat adtunk 

az épp a lomtalanítással érintett területeken, 

Az adventi időszakban a megnövekedett forgalom és az ezzel sajnos 

együtt járó kisebb-nagyobb bűncselekmények megelőzése érdekében a 

kerületi, illetve a kerületi lakosok által túlnyomórészt látogatott 

bevásárlóközpontokban gyalogos járőrszolgálatot láttunk el. 

� Központi szolgálatok 

Idén a Budapesti Polgárőr Szövetség (BPSZ) felkérése az Államalapítás 

ünnepén központi rendezvény biztosításán vettünk részt. Továbbá több 

esetben segítettük a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkáját is. 

Szintén az BPSZ felkérésére segédkeztünk a FINA és a TOUR DE 

HONGRIE zavartalan lebonyolításában, az Országos Polgárőr Szövetség 

Közgyűlésének beléptetésében is, valamint a központi Rendőrnapon is 

képviseltette magát a DAPE. 

� Lakossági fórumok 

Mivel a nyári hónapokban Kispest Wekerle városrészén megszaporodtak 

a besurranásos tolvajlások, illetve a lakásbetörések (arányaiban sajnos 

még jobban, mint a kerület többi részén) a Wekerlei Társaskör 

Egyesülettel és a Magyar kollégiummal közösen lakossági fórumot 

szerveztük, amire elfogadta meghívásunkat és képviseltette magát a 

Kispesti Rendőrkapitányság, a Kispesti Rendészeti Központ, a Kispesti 

Készenléti Polgárőrség, Kispest közbiztonsági tanácsnoka valamint 

Wekerle ügyiért felelős tanácsnok. Ezt követően több lakossági fórumra 

is meghívást kaptunk a kerület más részein is. 



� nem szakmai szerepvállalás 

� a kerületi nyári tábor résztvevői gyermekeinek szezonzáró ajándék 

adományozása 

� karácsonyfa vásárlása a Hungária Általános Iskola és Kollégium számára 

� szaloncukor osztás két iskola előtt (közlekedésbiztonsági szolgálattal 

egybekötve, lakossági segítséggel) 

A nem szakmai szerepvállalás anyagi fedezetét a tagok által külön összegyűjtött 

adományokból fedeztük. 

Önkormányzati finanszírozásból elért céljaink 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Kispest Önkormányzatának a nyújtott támogatást. 

A támogatás lehetővé tette számunkra, hogy az Egyesület gépkocsiját karbantartani, 

javíttatni, a szolgálatok során felhasznált üzemanyagot, illetve a forgalomban tartás 

rendes költségeit fedezni. 

Az Önkormányzat finanszírozásából a rendelkezésünkre bocsátott iroda kisebb 

karbantartásaira, valamint a rendszámellenőrző rendszer internet-elérésünk 

fedezésére (sajnos a rendszer off-line nem működik ezért egy mobil internet 

előfizetésre – csak adat – szükség van az üzemeltetéséhez), illetve az infrastruktúránk 

bővítésére vásároltunk egy szkenner, nyomtató, fénymásoló eszközt, így gyorsítva, 

kényelmesebbé, magasabb színvonalúvá és nem utolsósorban zökkenő mentesebbé 

téve az adminisztrációinkat. 

Nagy örömünkre idén is csatlakozott ifjú polgárőr az Egyesületünkhöz, akinek – a 

hatályos előírások szerint - „Ifjú Polgárőr” feliratú pólókat kell biztosítanunk, ezeket 

is a kapott támogatásból finanszíroztuk. 

Egyéb forrásokból elért céljaink 

Egyéb forrásokból az újonnan belépett polgárőrök formaruházatát, egyéb 

felszereléseket (pl. Kézilámpák) vásároltunk. 

 



Tervek a 2018-as évre 

2018-ban szeretnénk a tagságunk létszámát növelni, hogy több szolgálatot tudjunk 

ellátni, így növelve a lakosság biztonságát és biztonságérzetét. 

Továbbá terveink között szerepel, hogy a 2018-as esztendőben lecseréljük az 

elöregedett, így már gazdaságosan nem üzemeltethető egyesületi gépkocsinkat, 

illetve szeretnénk bővíteni az eszközállományunkat kerékpárokkal (a 2017-es évben a 

tagok saját kerékpárjukkal láttak el szolgálatot), illetve robogókkal (így szélesítve a 

rendezvénybiztosítási és járőrözési lehetőségeinket). 

Budapest, 2017. december 31. 

 Nagy Éva 
 elnök 
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