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Gazdasági beszámoló
szöveges kiegészítés
2015. év mérlegéhez

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2015-ben a rendelkezésre álló pénzügyi
forrásai tekintetében megfontolt, költség hatékony gazdálkodást folytatott, a tagegyesületek
forrásait is figyelembe véve.
A költségvetés teljesülésének részletes leírását az egyesületek részére kiküldött mérleg és
közhasznúsági jelentés tartalmazza ezért azt csak néhány számadattal szeretném ismertetni.
2015 évben az OPSZ által nyújtott támogatás 34.000.000 Ft. volt, melynek 80% -át az az
27.200.000 Ft-ot kellett az egyesületek részére továbbutalni.

Ezzel szemben Heves Megyei Polgárőr Szövetség az egyesületek működésének elősegítésére
tovább utalt 27.250.000 Ft. -ot és 800.000 Ft. A saját költség vetéséből a központi elszámolás
elkészítésének mellyel szintén az egyesületeket támogatta.
A közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi előírások miatt sajnos egyre szigorúbbak az
előírások, melyek alapján a támogatások átutalhatóak, és az elszámolási követelmények is
szigorodtak.
Ezek a szigorítások megnehezítették az egyesületek adminisztratív munkáját, melyet a szövetség
azzal kívánt csökkenteni, hogy:
-

bevezettük az elszámolások központi elkészítését és ellenőrzését
lehetővé tettük az egyesületek részére a központi könyvelés igénybevételét melyet
jelenleg 74 egyesület vesz igénybe 10.000 Ft/ év áron

Sajnos a támogatások igénylésénél továbbra is figyelembe kell venni az OBH. -nál letétbe
helyezett beszámolók meglétét, és az igénylési feltételek maradéktalan betartását, az előírt
okmányok maradéktalan csatolását. Ehhez azonban a szövetség továbbra is minden segítséget
meg fog adni, hogy az egyesületek működése biztosítható legyen.
Természetesen ehhez az egyesületeknek is pozitívan kell állniuk, hiszen ez nekik is érdekük.

A szövetség a saját működésére fordítható pénzeszközökkel is takarékosan bánt amely azt
eredményezte, hogy a 2015. évi tervezett költségvetést a szövetség nem lépte túl.
Itt szeretném megköszönni az OPSZ- nek azt az anyagi támogatást, amit a központi könyvelés
bevezetéséhez nyújtott,és nyújt az idei évre is, hiszen ez tette lehetővé, hogy az egyesületek egy
alacsony összegű hozzájárulással tudták, tudják igénybe venni ezt a lehetőséget.

Rendezvények költségek:
Két nagyobb rendezvény lett lebonyolítva 2015-ben.

-

Megyei Polgárőr Horgászverseny: I. alkalommal lett megrendezve Bodonyban a
versenyen a helyezésnek megfelelően serlegek és ajándék tárgyak kerültek kiosztásra.

-

Megyei Polgárőr nap költségei :Tiszanána /dinnyés hát/ étkezési költségek,
valamint a megrendezésre került sport és játékos vetélkedők során a helyezésnek
megfelelően érmek, serlegek és a sport ágra jellemző plakettek lettek kiosztva
valamint a tombolasorsoláson átadott nyereménytárgyak.

A rendezvényen a megye területén tevékenykedő polgárőrök közül több mint 1.000 fő vett részt
ahol különböző elismerések, jutalmak kerültek átadásra. De ez nyomon követhető a 2015-ös
mérleg soronkénti elszámolásában.
A rendezvények költségei nem haladták meg a tervezett összegeket.
A 2016-os évben ezen rendezvényeket ismételten meg kívánjuk tartani és szeretnénk ifjúsági
tábort is szervezni a polgárőrök gyermekei részére amit a szövetség a saját költségvetéséből
kíván finanszírozni.
A tagdíj mértékére vonatkozóan pedig javaslom továbbra is a 3.000 Ft./egyesület/év megtartását.

Kérem a beszámolóm elfogadását.
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