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Elszámolás
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére
Tárgy: Az APF, a Pátyi Önkormányzattól 2015. évben kapott, vissza nem
térítendő támogatásának elszámolása
Az APF bevételi forrásai 2015. évben:
Alapítványunk
2015-ben
egy
alkalommal
részesült,
a
Pátyi
Önkormányzattól bruttó 10 millió forint támogatásban. Ezen a bevételen felül az
alapítvány, a kitűzött célok elérése érdekében, adományokat gyűjtött, így a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. szeptember 28.-án utalta a magányszemélyek
SZJA 1%-os felajánlásait, összesen 251.655.-Ft összegben.
A 2015-ös év komoly megpróbáltatásokkal járt az alapítvány részére, mert
március hónapban becsődőlt az alapítvány folyószámláját régóta vezető BBRT
bank, és ennek következtében az alapítványunk bankszámláján tárolt 32 614.-Ft
folyószámlapénz, valamint 715 784.-Ft lekötött betét elérhetetlenné vált, ezért
az éves támogatásaink beérkeztéig a pénzügyi működőképtelenségünk fennállt.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy az alapítvány vezetőségének változása
miatti (Budai Zoltán elhunyt, új kuratóriumi tagok) alapító okirat változás
bejegyzésének jogerőre emelkedése, illetve az új alapító okiratban az alapítványi
képviselet nem megfelelő bejegyzése miatt a kártérítési eljárásban egész évben
nem tudtunk hozzáférni a bankcsőd miatt érintett pénzügyi forrásunkhoz. Így
nem volt lehetőségünk a támogatás beérkeztéig semmilyen feladattal
kapcsolatosan
tervezni,
kivitelezni,
sem
tovább
támogatni.
Páty
Önkormányzatával ezen elszámolás megállapodását 2015. július 22.-én írtuk alá,
az első Önkormányzati támogatási részlet 2015 augusztus 13.-án érkezett be.
Addigra az általunk tovább támogatott polgárőr egyesület minden üzemanyag
kártyája lefogyott, a járőrözés megszűnt. Ezért az azonnali üzemanyag
utánpótlás megoldása volt a legfőbb feladatunk. A Pátyi Önkormányzati 2. átutalt
részlete október 30.-án érkezet be, amelyet már a tovább támogatásokra és a
kamera és wifi rendszer fejlesztésére használhattunk fel. Figyelembe véve, hogy
november közepére esett a valós lehetőség a fizikai munkavégzésre, és év
végéig minden munkát be kellett fejezni (az elszámolási feltételek miatt), azokra
a feladatokra koncentráltunk, amik 1,5 hónap alatt reálisan kivitelezhetőek
voltak.
Az alapítvány kurátorai és a kuratórium tagjai nem részesültek semmilyen
anyagi ellenszolgáltatásban, így végeztek kiterjedt társadalmi munkát az
alapítványi célok elérése érdekében.
Az alábbiakban részletezzük a Pátyi Önkormányzattól 2015. évben kapott,
vissza nem térítendő céltámogatások továbbtámogatásként átadott, illetve saját
kivitelezésben felhasznált forrásainak felhasználását:
1. A Páty Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önkormányzati
céltámogatásból az alábbiak szerint került tovább támogatásra:
A 42/2015 APF támogatási megállapodás alapján összesen 500 000.forintot átadott támogatásként, amely összeg biztosította a
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megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzóltó gépjármű éves kötelező
felelősségbiztosításának
befizetését,
a
szigorodó
jogszabályi
változásokat követően -felzárkóztatási célból- minősített mentőeszköz,
(minősített mentőlétra) és működési költségeiknek biztosításához. A
tűzvédelem fejlesztésére a 1. számú mellékelt szerinti támogatást
használtuk fel.
2. A Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesületet
az önkormányzati céltámogatásából, az alábbiak szerinti bontásban
részesítettük átadott támogatásban:
Határozat sz.
46/2015 APF

Dologi és köt. felelősség
biztosítás támogatása
2 061 440.-Ft

Üzemanyag
támogatás
5 630 000.-Ft

Összesen
7 691 440.-Ft

Az egyesületet alaptevékenységének biztosítása érdekében 5 630 000.forint üzemanyag céltámogatást, és 2 061 440.- forint egyéb dologi
céltámogatást, valamint egész évben a KMB rendőr és a szolgálatot
szervező polgárőr parancsnok közötti kapcsolattartást biztosító két
darab mobiltelefon díjköltségét viseltük továbbadott támogatásként.
Az üzemanyag céltámogatásnak köszönhetően, a polgárőr egyesület a
2015-es év is sikeresen végezte bűnmegelőző járőr tevékenységét,
amelynek köszönhetően 2015-ben is csökkent a vagyon elleni
bűncselekmények száma Pátyon. A MOL NYRT. szolgáltatása útján,
üzemanyag kártyára az APF által előre feltöltött üzemanyagot tudták
felhasználni a polgárőrök, amelyből 2016. évre végig, illetve terveink
szerint 2017. év feléig biztosítja előre a tervszerű járőrözést a most
előre feltöltött üzemanyag készlet, melyet az üzemanyag keret helyes
beosztásával a betörésveszélyes időszakokra, akciókra osztanak be
rendőri irányítás mellett. (fontosnak bizonyult 2015 évben az előre
tartalékolt üzemanyag keret, mert akár 10 hónap is eltelhet, míg újabb
támogatásból feltölthetők a kártyák)
A Polgárőr Egyesület 2012. évben részesült először dologi
támogatásban a megalakulása óta, 2013. és 2014. évben az egységes
polgárőr ruházat újabb részének megvásárlása történt meg, melyet téli
ruházattal bővítették 2015-ben az aktívan járőrözők számára.
A körzeti megbízott Renault és a polgárőrség Suzuki, és Citroen
gépjárműveinek téli gumival felszerelése megoldódott, a gépjárművek
vezérműveinek nagyszervizei, nagyjavításaik történtek meg. Ezzel az
évek óta tartó lépcsőzetes fejlesztésekkel elértük a szükséges mobilitás
szintjét a 2 darab polgárőr, és 1 darab rendőr álltal használt
biztonságvédelmi célú gépjármű elégséges a bűnmegelőzési járőrözésre,
akkor is, amikor valamely jármű szervizelés alatt áll. Jelenleg minden
gépjármű „hadra fogható” és jó műszaki állapotban van.
A polgárőr egyesület támogatása, az évről-évre tudatosan végzett tudatosan költségtakarékos- fejlesztése beleillik a Páty Község
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Önkormányzatának
Komplex
Közbiztonsági
és
Bűnmegelőzési
intézkedési tervének a képviselő testület által határozattal elfogadott
aktuális feladatai közé, amely megegyezik az alapítványunk
alaprendeltetéséből adódó feladataival is. A polgárőr egyesület
közhasznú bűnmegelőző tevékenysége – mivel tagjai díjmentes munkát
végeznek-, jelenleg Páty számára a messze a legköltséghatékonyabb
megoldást biztosítja. A közbiztonsági, bűnmegelőzési hasznos
tevékenységüket a rendőri vezetés által, -napi szinten- szoros, hatékony
együttműködésben, szervezetten végezik, amit példaértékűnek ismert el
a kapitányság vezetősége, településünket manapság már Pest megye
legbiztonságosabb települései között emlegetik. A polgárőr egyesület
támogatására a 2. számú mellékelt szerinti támogatást használtuk
fel.
3. A Pátyi videó megfigyelő rendszer kiépítése:
A 2015. évben 1,5 hónap állt rendelkezésre a rendszer bővítésére.
Mert a főbb gerinceket előzőleg kiépítettük, és 5 további kamera is
felkerült évvégéig a helyére. Ebből 2 kamera anyag árát a Pátyi Kanyar
egyesülete finanszírozta, a mikróhullámú rendszer kiépítését hotspottal
az alapítványunk, amely jól mutatja a bűnmegelőző tevékenységünk
össztársadalmi támogatottságát. A PVK területén az udvaruk és a
kastély irányában is megfigyelést biztosító 1-1 professzionális kamerát
helyeztünk el. A Május 1. utcában a meglévő átviteli ponthoz beépítésre
került 1 kamera.
A
kiépített
MIKROTIK,
digitális
adatátviteli
eszközeink,
rendszerszolgáltató
minőségűek,
felépítésében,
monitorozásában,
professzionális elveket követ, továbbfejleszthető, stabil rendszer.
Magyarországon egyedülállóan a kamerák adatátviteli igényén túl, a
maradék sávszélességet, rugalmas sávszélesség menedzsmenttel
ellátva, kezelve, az egész településünkre kiterjedő (közterületekre
irányuló) internet szolgáltatást alakítottunk ki, mely a település egész
területén, a polgárok által szabadon felhasználhatónak állítottunk
üzembe. 2015. év karácsonyára, a település 80%-án 20 darab
HOTSPOT ált készen az APF-PATY-FREE szolgáltatásunkkal, ezzel is
szolgálva Páty korszerűsödését, a lakóinak -anyagi helyzettől
független- esélyegyenlőséget biztosító, információ hozzáférési
lehetőségét biztosítva. Ezzel a komplex, integrált szolgáltatással
egyedülállóan értékes rendszerünk alakult ki, melyhez hasonló
kevés van még Magyarországon. A 2015. év végére a teljes gerinc és
négy átjátszó bázisállomás (mézeshegy, biztonsági központ, vízműtelep,
református templom tornya), 26 folyamatos üzemű megfigyelő
kameránk, rögzítő központ, rendőri megfigyelő munkaállomással és 20
hotspot állt készen, felkészítve a 2016. évi következő ütemben
tervezett, kiépítésre. A 2015. évi önkormányzati támogatásból bruttó
1 046 608.- forintot, fordítottunk a rendszer bővítésére.
A munkák mérnök szakmai irányítását és a programozási
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menedzselési feladatokat –díjmentes adományként- közösségünk
szolgálatában
magamra
vállaltam,
egyben
köszönettel
és
a
támogatásokért hálával tartozva dolgoztam együtt a PVK Kft. és a
díjmentes bázisállomás elhelyezést biztosító református közösség, a
lakókanyar egyesület tagjai, településünk lakosaival, mely szíves és
önkéntes
segítségeket
mérnökszolgáltatással
próbálom
feléjük
ellensúlyozni.
A videó rendszer kiépítésére az 3. számú mellékelt szerinti
támogatást használtuk fel az önkormányzati támogatásból.
4. Az APF működési költsége, rendszer üzemeltetés költségei egyéb
fenntartási költségeink:
A meglévő komplex mikróhullámú rendszer internet betáplálásának, a
mikróhullámú és kamera rendszerek fenntarthatósága érdekében
komplex megállapodást kötöttünk, amely biztosítja hosszabb távon a
kiterjedt nagy rendszer 24 órán belüli hibafeltárását, hibajavítását.
A szerződésünk szerint rendelkezésünkre álló sávszélessége jelenleg
20/20 Mbit/s, és meghibásodás esetén ez a keret biztosítja a
hibaelhárítást is alpinista munkával együtt. Ez havi nettó 30 000.-Ft
kiadást jelent.
Működési költség a Dobogó játszótér éves bérleti díja, éves
könyvelési díj, és a bankköltségek, illetve a polgárőr parancsnok és kmb
rendőr közötti kapcsolattartást biztosító rádiótelefonok havi számlái is.
Az alapítványban senki sem részesül semmilyen költségtérítésben,
tiszteletdíjban, más működési költségünk ezért nem merül fel.
Az APF működési költsége, rendszer üzemeltetés költségei egyéb
fenntartási költségeinkkel a 4. számú mellékelt szerinti számolunk el.
Páty, 2016. február 15.
Schneider Mihály
Kuratóriumi elnök
Alapítvány Páty Fejlesztéséért
Mellékletek:
1. számú melléklet: Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltámogatása: 6 lap
2. számú melléklet: Polgárőr Egyesületet céltámogatása: 29 lap
3. számú melléklet: Video rendszer kiépítése: 4 lap
4. számú melléklet: Az APF működési költsége, rendszer üzemeltetés költségei
egyéb fenntartási költségeink: 21 lap
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Az alapítványi elszámolás két példányban készült.
Egy példány: 13 lapból és a mellékletekből áll.
Az alapítványi elszámolást, egy példányban a mellékleteivel együtt átvettem.
Páty, 2015. február … -n
ÁTVEVŐ NEVE: …………………………………..
ÁTVEVŐ ALÁÍRÁSA:……………………………..
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