BESZÁMOLÓ
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának alakulásáról
1. A 2018. évben kapott költségvetési támogatás felhasználása
Még 2017-ben pályázatot nyújtottunk be működési támogatásra NEA-MA-17-M-0704 számon,
amelyet el is nyertünk utófinanszírozott formában, 450 000.- Ft értékben, ezzel 2018. április
végén sikeresen el is számoltunk. Szövetségünk 2018-ban 3 750 000.- Ft támogatást nyert el a
megyei mentőcsoport részére a BM OKF által kiírt pályázaton, amelyet a logisztikai és a műszaki
kapacitások fejlesztésére használtak fel.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 342 703.-Ft támogatást kaptunk. Felhasználása
2018.-2019. 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
támogatásokpályázat önerejére
Támogatás
Szakmai munka bevétele
BM OKF pályázat
NEA pályázat
SZJA 1%
Egyéb bevétel (kamat)
adomány magánszemélytől
Összesen:
2. Kiadások:
Területi polgári védelmi gyakorlat tám.
Ifjúsági és sport versenyek támogatása
Tisza Mentőcsoport támogatása
Gulyásfesztivál, Múzeumok éjszakája
Kiállítás, múzeum fenntartása
Nevezési díjak
Kirendeltségi rendezvények
Kiadványok
Jogi tagdíj
Továbbképzések
Egyesület számítástechnikai és egyéb
eszközeinek beszerzése, cseréje, pótlása
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése
(speciális felszereltség, utánfutó)

108 500.140 000.750 000.4 218 000,0,300 000,3 750 000,450 000,342 703.922,100 000,10 160 125,-

365 516.757 049.266 911,114 792.1 322 396.100 000,429 679.870 730,5 000,230 584,1 337 268.3 750 000,1

Kunszentmárton előtető, ereszcsatorna

198 910,-

Csapatépítő rendezvények költségei
Egyéb, működési költségek
- ebből bankköltség
- ebből postaköltség
- ebből telefondíj
- ebből könyvelés
- egyéb költségek
Kiadások összesen:
Értékcsökkenés
3.Tárgyévi bevétel és kiadás különbsége

149 298.788 024,94 347,42 920,119 337,190 500,340 920,10 686 157,1 309 000,-526 032,-

pénztár nyitó 2018.01.01
pénztár záró 2018.12.31

282 681,524 558,-

bank nyitó 2018.01.01.
bank záró 2018.12.31

4 757 684,3 989 875,-

3. A szervezet cél szerinti juttatásainak felhasználása
2018. 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 2018. évben 140 000.Ft tagdíjbefizetést teljesítettek. Ezen kívül 750 000.- Ft támogatás érkezett az önkormányzatoktól
a katasztrófavédelmi feladatok ellátásának feltételei korszerűsítésére és az ifjúsági
katasztrófavédelmi versenyek szervezésének támogatására.
Szövetségünk 2018-ban 3 750 000.- Ft támogatást nyert el a megyei mentőcsoport részére a BM
OKF által kiírt pályázaton, amelyet terepjáró jármű és utánfutó beszerzésére használtunk fel.
5. A Szövetség tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Szövetség valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntesen, szabad idejében végzi, ezért
juttatásban nem részesül. 2018. évben csak utazási költségtérítést fizettünk ki az elnökség tagjai
részére összesen 19 055.- Ft értékben.
Megállapítható, hogy szövetségünk képes az alapszabályban foglalt célok érdekében hatékonyan,
alkotó módon tenni és elérésükhöz forrásokat is felkutatni.
A Szövetség 2018. évi gazdálkodása a 2018. évi közhasznúsági jelentésben részletezett mutatók
szerint alakult. A 2018. évi kiadások és bevételek különbsége 526 032.- Ft. A mérleg szerinti
eredmény 1 665 000,- Ft. A 2018. évet terhelő értékcsökkenési leírás 1 309 000,- Ft. Ez az összeg
a 2017-ben és 2018. évben beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök miatt alakul így, ezek viszont a
vagyont növelik.
Törvénysértést, elszámolási elmaradást, hiányosságot nem találtunk.
Szolnok, 2019. május 17.
Bozsó Pálné
felügyelő bizottság elnöke

2

