BESZÁMOLÓ
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2015. évi költségvetési
gazdálkodásának alakulásáról
1. A 2016. évben kapott költségvetési támogatás felhasználása
2016-ban pályázatot nyújtottunk be 733.000.- Ft értékben a NEA-MA-16-M kódszámú Működési
célú pályázati kiírásra, de tárgyévben pályázatunk nem kapott támogatást. A 2015. évben nyert,
de utófinanszírozott 200.000.- Ft értékű, NEA-MA-15-N kódszámú működési és a 350.000.- Ft
értékű Emléktábla Szolnok II. világháború alatti bombázásának, a bombázások áldozatainak,
valamint a mentésben résztvevők emlékére című pályázataink kifizetésére került sor 2016. évben.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 181.887-Ft támogatást kaptunk. Felhasználása
2016.-2017. évi működési célú és versenyszervezési kiadásokra történik.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
1. Bevételek:
Tagdíj, magánszemély
Tagdíj, önkormányzat
Önkormányzati támogatások
Gazdálkodó szervtől kapott támogatás
támogatások
PV
gyakorlat előkészítése
Felkészítési segédlet elkészítése
Ifjúsági versenyek megrendezése
Komplex védelmi igazgatási terv elk.
Minősítő gyakorlatok lebonyolítása
Polgármesterek, jegyzők felkészítése
Pályázat NEA 2 db
SZJA 1%
Egyéb bevétel (kamat)
adomány a kiállítás látogatóitól
Összesen:
2. Ráfordítások:
Területi polgárvédelmi gyakorlat tám.
Ifjúsági versenyek támogatása
Sportversenyek támogatása
Gulyásfesztiválon részvétel
Kiállítás költségei
- ebből utazási költség
Kirendeltségi rendezvények
Jogi tagdíj
Nevezési díjak
Kiadványok, ismertetők, plakettek
Egyesület számítástechnikai
eszközeinek cseréje, pótlása

70 000.193 000.1.120.000.3 375 000,400 000,100 000,200 000,1 128 408,270 000,625 900,550 000,181 887.1 157,20 000,8 235 352.-

1 652 297.1 433 302.350 687.154 297.401 496.30 290,365 380.5 000,28 500,95 567.856 003.1

Cserkeszőlő hétvégi ház költségei
Egyéb, működési költségek
- ebből bankköltség
- ebből postaköltség
- ebből telefondíj
- ebből könyvelés
- egyéb költségek
Ráfordítások összesen:
Értékcsökkenés
3.Tárgyévi eredmény

139 117.427 621,68 433,34 475,172 046,152 400,50 267,5 909 267,667 453,1 658 632,-

3. A szervezet cél szerinti juttatásainak felhasználása
2016. 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.
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 2016. évben 193.000.Ft tagdíjbefizetést teljesítettek. Ezen kívül 1.120.000.- Ft támogatás érkezett az
önkormányzatoktól a katasztrófavédelmi feladatok ellátásának feltételei korszerűsítésére és az
ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek szervezésének támogatására.
A Szövetség 2015. évben sikeres pályázattal 550.000.- Ft támogatást nyert a Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő működési és szakmai pályázatán, amely 2016. évben került kifizetésre a sikeres
elszámolás után, illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség polgári védelmi felkészítési
pályázatán 100.000.- Ft támogatást kapott.
5. A Szövetség tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Szövetség valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntesen, szabad idejében végzi, ezért
juttatásban nem részesül. 2016. évben csak utazási költségtérítést fizettünk ki az elnökség tagjai
részére összesen 30.290,- Ft értékben.
Megállapítható, hogy szövetségünk képes az alapszabályban foglalt célok érdekében hatékonyan,
alkotó módon tenni és elérésükhöz forrásokat is felkutatni.
A Szövetség 2016. évi gazdálkodása a 2016. évi közhasznúsági jelentésben részletezett mutatók
szerint alakult. Köszönhetően a gazdálkodó szervektől és az önkormányzatoktól érkező
támogatásoknak és az optimalizált működési kiadásainknak 2016. évet 1 658 632,- eredménnyel
zárhattuk.
Törvénysértést, elszámolási elmaradást, hiányosságot nem találtunk.
Szolnok, 2017. május 17.

Bozsó Pálné sk.
felügyelő bizottság elnöke
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