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BESZÁMOLÓ 
A HMPSZ 2018. évi gazdálkodásáról 

 
A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2018-ban a rendelkezésre álló pénzügyi 

forrásai tekintetében megfontolt, költséghatékony gazdálkodást folytatott. 

 

A költségvetés teljesülésének részletes leírását az egyesületek részére kiküldött közhasznúsági 

jelentés tartalmazza, ezért azt csak néhány számadattal szeretném ismertetni.   

 

2018-ban az OPSZ által nyújtott támogatás 32.879.024.- Ft volt, melyből 29.000.000.- Ft 

működési támogatás, 3.763.824.- Ft a központi könyvelés támogatása, 80.000.- Ft az OPSZ FB 

tag részére biztosított céltámogatás és 35.200.- Ft cégautó adó támogatás.   

 

A működési támogatásból a szövetség 5.800.000.- Ft-ot használhatna fel, ezzel szemben a 

felhasznált összeg csak 4.742.624.- Ft volt. 

A különbözetet (1.057.376.- Ft) az egyesületek támogatására fordította. 

 

A szövetség a kapott támogatást a közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi előírásoknak és 

a Belügyminisztérium elosztási szempontjainak megfelelően osztotta el és az elszámolásokat is 

ezen előírások alapján kérte az egyesületektől.  

 

Az egyesületek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a szövetség 2018-ban is: 

 

- biztosította az elszámolások központi elkészítését és ellenőrzését  

- fenntartotta és támogatta az egyesületek részére a központi könyvelés 

igénybevételének lehetőségét melyet tárgyévben 76 egyesület vett igénybe, az 

egyesületi hozzájárulás 10.000 Ft/egyesület/év volt.  

 

A támogatások igénylésénél figyelembe kellett venni az igénylési feltételek maradéktalan 

betartását, az előírt dokumentumok maradéktalan csatolását. Ehhez azonban a szövetség minden 

segítséget megadott és a továbbiakban is meg fog adni, hogy az egyesületek működése 

biztosítható legyen. 

2018-ban a megyei szövetségnél bevezetésre került az elektronikus elszámolási rendszer, amely 

egyszerűsíti és segíti az egyesületek munkáját, de az elszámolási fegyelem vonatkozásában 

pontosságot és szigorú határidő betartást igényel. 

Természetesen ehhez az egyesületeknek is pozitívan kell állniuk, az elszámolással kapcsolatos 

teendőket be kell tartani, mivel a közpénzek felhasználását szigorúan ellenőrzik. 

 

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy az elmúlt évben 8 egyesület vonatkozásában a megítélt 

támogatást részben vagy teljes egészében vissza kellett vonni a szerződési feltételek hiánya, 

illetve az elszámolási határidő be nem tartása miatt. Amennyiben ez a probléma 2019-ben is 

jelentkezik az elszámolások tekintetében, úgy az érintett egyesület kizárja magát a következő évi 

támogatási lehetőségből, ezt a 2019-es támogatási szerződés tartalmazza. 
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Itt szeretném megköszönni az OPSZ-nek azt az anyagi támogatást, amit a központi könyvelés 

folytatásához nyújtott, és nyújt az idei évre is, hiszen ez tette és teszi lehetővé, hogy az 

egyesületek egy alacsony összegű hozzájárulással tudták, tudják igénybe venni ezt a lehetőséget, 

amely nagymértékben könnyíti az egyesületek adminisztratív munkáját és az elszámolások 

pontosságát és szakszerűségét. 

 

A szövetség gazdálkodását, és az egyesületek részére a támogatások kiutalását, 2018-ban az 

OPSZ felügyelő bizottsága egy alkalommal ellenőrizte, szabálytalanságot nem állapítottak meg. 

 

 

Ez is azt mutatja, hogy, a szövetség gazdálkodása, működése szabályszerű, takarékos, melyet az 

is igazol, hogy 2018-ban a szövetség a költségvetésben meghatározottak szerint gazdálkodott, a 

tervezett költségvetést nem lépte túl, azt évközben módosítani nem kellett. 

 

Rendezvények:  

 

Több nagyobb rendezvény lett lebonyolítva 2018-ban. 

 

- Megyei Polgárőr Horgászverseny: Egy alkalommal került megrendezésre Kál 

Halywood horgásztavon, a versenyen a helyezéseknek megfelelően serlegek és 

ajándéktárgyak kerültek kiosztásra. 

 

- Megyei Polgárőr nap: 2018-ban Tiszanánán került megrendezésre, melyre a 

rendezvény költsége minimális összeggel meghaladta a tervezettet, de ezt a szövetség 

a saját bevételeiből finanszírozni tudta. Az alábbi költségek merültek fel: étkezés, 

érmek, serlegek, plakettek, ajándéktárgyak, és Erdélyből a Zetelaki polgárőr vezetők 

ellátása, akik elismeréssel szóltak a kialakított kapcsolatunkról és az általunk 

szervezett rendezvényről is. 

 

A rendezvényen, a megye területén tevékenykedő polgárőrök közül több mint 1.000 fő vett részt, 

ahol különböző elismerések, jutalmak kerültek átadásra. Ez nyomon követhető a 2018-as mérleg 

soronkénti elszámolásában. 

 

A 2020. évi tagdíj mértékére vonatkozóan javaslom, hogy a 3.000.-Ft/egyesület/év maradjon.  

 

2019-ben a támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozóan az egyesületek részéről 

fokozottabb figyelmet kérünk, mivel az elszámolások a továbbiakban is elektronikus úton 

történnek, melynél a határidők betartása fontos és szükséges. 

 

Kérem a beszámolóm elfogadását.  

 

 

Bodony, 2019.03.30. 

 

                                                                                                     Szucsik János s.k. 

                                                                                              Gazdasági elnökhelyettes 


