BESZÁMOLÓ
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési
gazdálkodásának alakulásáról
1. A 2013. évben kapott költségvetési támogatás felhasználása
A Szövetség 2013. évben közvetlen költségvetési támogatásban részesült, a NEA-MA-12-M0834.számú pályázatunk 250.000,-Ft-ot nyert. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
151.661.- Ft támogatást kapott. Felhasználása 2013.-2014. évi működési célú és
versenyszervezési kiadásokra történik.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
1. Bevételek:
Tagdíj, magánszemély
Tagdíj, önkormányzat
Önkormányzati támogatások
Pályázat NEA
Gazdálkodó szervezeti támogatás
SZJA 1%
Egyéb bevétel (kamat)
Összesen:

28 000.170 000..1 755 645.250 000.2.906.000.151.661.3.431,5.264.737.-

2. Ráfordítások:
TMCS (területi pv. szervezet) gyakorlat
MKI műveletirányítási közp. felszerelés
Ifjúsági versenyek támogatása
Sportversenyek támogatása
Gulyásfesztiválon részvétel
Kiállítás költségei
Kirendeltségi rendezvény
Román delegáció fogadása
Kiadványok, ismertetők, plakettek
Számítástechnikai eszköz beszerzés
Egyéb, működési költségek
Ráfordítások összesen:
Értékcsökkenés
3.Tárgyévi eredmény

378.706.205.778.801.524.199.202.167.877.492.833.449.089.148.496.571.809.488.290.85.334.3.988.938.637.147,638.652.-

3. Az szervezet cél szerinti juttatásainak felhasználása
2013.évben a Szövetség közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, költségvetési
támogatást csak közvetett, pályázati úton, illetve az 1%-os felajánlás révén kapott. A Szövetség
más szervezet részére nem nyújtott támogatást.
1

4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A Szövetség tagjai települési önkormányzatok is. Az önkormányzati tagok 2013. évben 170.000.Ft tagdíjbefizetést teljesítettek. Ezen kívül 1.755.645.- Ft támogatás érkezett az
önkormányzatoktól a katasztrófavédelmi feladatok ellátásának feltételei korszerűsítésére és az
ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek szervezésének támogatására.
A Szövetség 2012. évben sikeres pályázattal 250.000.- Ft támogatást nyert a Nemzeti Civil
Alapprogram működési pályázatán, amely 2013. évben került kifizetésre a sikeres elszámolás
után, illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség polgári védelmi felkészítési pályázatán
100.000.- Ft támogatást kapott a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntője
megszervezéséhez. A települési veszélyelhárítási tervezési feladatok segítéséhez 381.000,-Ft
támogatást kaptunk a JNSZM Kormányhivataltól.

5. A Szövetség tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Szövetség valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntesen, szabad idejében végzi, ezért
juttatásban nem részesül. 2013. évben csak utazási költségtérítést fizettünk ki az elnökség tagjai
részére összesen 89.990,- Ft értékben.
Megállapítható, hogy szövetségünk képes az alapszabályban foglalt célok érdekében hatékonyan,
alkotó módon tenni és elérésükhöz forrásokat is felkutatni.
A Szövetség 2013. évi gazdálkodása a 2013. évi közhasznúsági jelentésben részletezett mutatók
szerint alakult.
Törvénysértés, elszámolási elmaradás, hiányosság nem történt.
Szolnok, 2014. május 25.

Bozsó Pálné
felügyelő bizottság elnöke
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A Szövetség valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntesen, szabad idejében végzi, ezért
juttatásban nem részesül. 2013. évben csak utazási költségtérítést fizettünk ki az elnökség tagjai
részére összesen 89.990,- Ft értékben.
Megállapítható, hogy szövetségünk képes az alapszabályban foglalt célok érdekében hatékonyan,
alkotó módon tenni és elérésükhöz forrásokat is felkutatni.
A Szövetség 2013. évi gazdálkodása a 2013. évi közhasznúsági jelentésben részletezett mutatók
szerint alakult.
Törvénysértés, elszámolási elmaradás, hiányosság nem történt.
Szolnok, 2014. május 25.

Bozsó Pálné
felügyelő bizottság elnöke
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