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                         Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Ikt.szám:  62-7/2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. ( I. 28.) számú határozatával 

fogadta el  a 2016. évi munkatervét, amelyben a 2016.  március  17.-ei  testületi ülésre  tűzte ki  

a „Tájékoztató  a civil és sportszervezetek 2015. évi tevékenységéről” szóló  napirendi pont 

megtárgyalását.  

A városban több éve működő civil és sportszervezetek évente egyedi kérelem alapján az 

önkormányzathoz támogatási igénnyel fordulhatnak a működésük, sportprogramjaik, 

rendezvényeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben a költségvetési rendeletben 

határozza meg a sport és non-profit szervezetek támogatási összegét, mely alapján a 

sportszervezetek részére 6.292.000.- Ft összegű, a civil szervezetek támogatására 1.208.000.- 

Ft céltartalékot különített el. 

A támogatási igényüket azon szervezetek nyújthatták be, amelyek  a város közigazgatási 

területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján Magyarországon 

nyilvántartásba vett civil szervezet. 

2015. évben a szervezetek részére történő támogatás odaítéléséről az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, átruházott hatáskörben a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság döntött.  

A támogatásban részesülő szervezetek a támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatási 

megállapodásban foglalt határidőig kötelesek elszámolni, melyet az államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról-átvételéről szóló 31/2014. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet szabályoz. 

2015. évben 4 sportszervezet, valamint 5 civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban, 

akik az alábbi tartalommal adtak számot a 2015. évi szakmai tevékenységük eredményeiről, 

sikereiről.  

Polgár Városi Sportegyesület 

A felnőtt csapat 2015. évben kiesett a megye I. osztályból és megye II.-ben folytatta a 

versenyzést. Az osztályváltás, egyben edzőváltást is eredményezett. 2015. évben a felnőtt 
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csapat létszáma 18 fő volt, az ifi csapaté 16 fő.  Az utánpótlás korosztályú csapat létszáma 

változóan alakult, ez főként az életkori sajátosságoknak, továbbá az iskola miatti 

elvándorlásoknak köszönhető.  Az U14, U 13, U11, U9 és U7 korosztályú labdarúgók létszáma 

2015 évben 65 fő volt. A Polgár VSE a megyei I. osztályban a várakozásoknak megfelelően és 

eredményesen vette az őszi szezon fordulóit. 15 mérkőzésből 11 alkalommal diadalmaskodtak 

az  új vezető edző felkészítő munkájának köszönhetően.  A felnőtt csapat egy ponttal maradt el 

a 2. helyről, így 33 ponttal várja a tavaszi idény kezdetét.  Az ifi csapat a középmezőnyben, 

vagyis a 9. helyen áll jelenleg a tabellán. Az utánpótlás játéka a szezon elején hiányosságokat 

mutatott, azonban az őszi fordulók végére már magabiztosabb összeszokott játékot mutattak a 

focisták.  

További utánpótláscsapatok közül a Bozsik-egyesületi program keretében versenyeztetett 

labdarúgók viszonylag sikeresen vettek részt a fesztiválokon. Az egyesület több sportolója is 

figyelemfelkeltő teljesítményt produkált a tornákon.  A jövőben az utánpótlás csapatok terén is 

fő cél a technikai tudás és csapatszellem erősítése. 

A Polgár VSE szervezésében a 2015-ös évben is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált 

Május1. kupa, illetve a Polgári 3-as foci torna is. Mindkét esemény színvonalas és eredményes 

rendezvénye volt a Polgári Strandfürdőnek, illetve Polgár Város Önkormányzatának, amelyen   

Polgár VSE igazolt játékosai is részt vettek és dobogós helyet értek el.   2015. évben került 

először megszervezésre a női labdarúgó torna a 3-as foci keretében ahol Polgár állhatott a 

dobogó legfelső fokára. A korábbi évekhez hasonlóan az a 2015-ös szezonban is élménydús 

sportprogram valósult meg az egyesület által. 

Polgári Vízi Sportegyesület 

Az egyesület 1991-ben alakult, tagjainak száma: 20 fő 

Az elmúlt évben a fiatalok számára nevelési és sportszakmai szempontból nagyon kedvező volt 

a felkészülés. A sportolók a 2015. évben: Miskolcon, Tiszaújvárosban, Velencén, 

Hajdúnánáson versenyeztek. 

Az országos Diákolimpiai versenyen Velencén az alábbi helyezéseket érték el: 

            K2 serdülő   4. helyezés 

            K2 serdülő 5. helyezés 

            K1 serdülő 5. helyezés 

                    Mk1 lány 4. helyezés 

Hajdúnánáson részt vett a csapat a 24 órás evezésen, továbbá a sárkányhajó versenyen, ahol 3. 

helyezés értek el. Tiszaújvárosban 1. helyezést, Polgáron 2. helyezést értek el a sárkányhajó 

versenyen. 

Az egyesület tagjainak 2015. évben is biztosította a rendszeres sportolást, a szabadidő hasznos 

eltöltését, ez egészséges életmódra nevelést. 

FUKU-DO Sportegyesület 

A karate csapat 28 éve működik városunkban, 13 éve önálló sportegyesületként, tagjainak 

száma 50 fő. 
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A sportegyesület tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, illetve a Magyar JKA Karate 

Stílusszövetségnek. 

Az egyesületben óvodáskorú gyerekek, alsó és felső tagozatos általános iskolás diákok, 

gimnazisták és felnőtt korú karatézók edzenek rendszeresen. A sportegyesület minden 

korosztálynak lehetőséget biztosít a rendszeres testmozgásra, ami egyrészt abból is adódik, 

hogy a sportág gyakorlása egyáltalán nem függ a sportolni vágyók nemétől és korától. 

A versenyzők 18. éve vesznek részt a Magyar Karate Szakszövetség által hirdetett versenyeken 

ahol méltón szereznek hírnevet a városunknak. Az egyesület mégis inkább tömegsport jellegű.  

A sportegyesület elsődleges feladatának tekinti a korosztálytól független sportolás ösztönzését, 

illetve a sportolás feltételeinek megteremtését. A rendszeres testmozgás iránti igény 

kialakításával mind szélesebb körben teret adni az egészséges életmódnak. 

A gyerekeknél a rendszeres edzéseknek közösségformáló ereje van, pozitívan hat a 

viselkedéskultúrájuk fejlődésére. Az elmúlt évben heti 3 edzésen fejleszthették a karate 

sportágban a jártasságukat, az önvédelem iránt érdeklődők.  Az egyesületben több hátrányos 

helyzetű, illetve autista gyerek sportol rendszeresen. 

A versenyzők létszáma 2015. évben 6 fő volt. A Magyar Karate Szövetség által rendezett alábbi 

eseményeken vettek rész az egyesület tagjai:  

- 2015. január hónapban bíróképzés, edzői és vizsgáztatói továbbképzésen, Dunaújváros 

/ MJKAKSZ/, 

- Palóc Edzőtábor (Sawada s.)/ PALÓC KSZ/, 

- 2015. március 23.-án közgyűlésen vettek részt  Budapest /MJKAKSZ/, 

- Korosztályos és Felnőtt JKA Ippon Shobu Országos Bajnokság, Törökbálint 

/MJKAKSZ/TTC YAMA/, 

- Dan vizsga felkészítő 1. (Elnökségi, DK és Davn. felkészítő), 

- Ippon Shobu Diákolimpia, 

- Danvizsga felkészítő 2. (ismétlés és pótlás). Dunaújváros /MJKAKSZ/, 

- Budapest Gasshuku (Tanaka s. Sawada s.) Budapest /MJKAKSZ/, 

- Atarashii Kupa MJKAKSZ, 

- Danók Péter Emlékverseny, Salgótarján /MJKAKSZ/PALÓC KSZ/, 

- Ippon Shobu MB MKSZ /MJKAKSZ/ 

Az egyesület aktívan kapcsolódik a helyi, illetve kistérségi közösségek munkájához. Évente 

több alkalommal rendez bemutatót a különböző ünnepségeken, egyrészt szórakoztatja a 

közönséget, másrészt népszerűsíti a sportágat. 

 

 

 



4 

 

Polgár Város Kézilabda Sport Klub 

A Kézilabda Sport Klub létszáma: 28 fő 

A Kézilabda Sport Klub 2015. évben a célul kitűzött dobogós helyezést nem érte el. A 16 

mérkőzésből 7 mérkőzés győzelemmel egy döntetlennel, és 8 vereséggel zárult, így a 2014-

2015-ös kézilabda igényt a negyedik helyen zárta.  

Téli időszakban edzések az általános iskola tornacsarnokában heti egy alkalommal voltak 

megtartva. Március hónapban részt vettek a 19. Menyhért László kézilabda emlékversenyen, 

ahol az Eger, Pásztó, Mezőkövesd és Sárospatak csapatait megelőzve az első helyen végeztek 

a polgári kézilabdások. 

Áprilisban a tavaszi forduló beindulásával heti két alakalommal kerültek az edzések 

megtartásra. 

2015. április 25-ei közgyűlésen a tagság Szarka Józsefnek újból bizalmat szavazott, így Ő 

maradt a klub elnöke. 

A nyári pihenő után Bőcs és Hajdúböszörmény csapatai segítették az őszi felkészülést, hetente 

játszottak a polgári csapattal edzőmérkőzéseket. 

A 2015/2016-os férfi bajnokság hat egyesülettel indult, így az őszi szezon is oda-visszavágós 

volt. Az egyesület a negyedik helyen végzett, annak ellenére, hogy a bajnokságban vezető 

Nádudvar csak egy góllal volt jobb a polgári csapattól. 

Az egyesület a megyében indult Romániai Szalacs SC-t idegenben legyőzte. 

A csapat az őszi fordulót 192 dobott, 241 kapott góllal zárta. 

Polgár Város Kézilabda Sport Klub az elért eredményeiről a PolgárTárs újságon keresztül 

rendszeresen tájékoztatta a lakosságot. 

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület 

Az Egyesület 2010. évben alakult tagjai létszáma 300 fő. 

Az alapítvány feladata az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak 

rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és a szakszövetségek által kiírt, 

játék-, turisztikai-, versengési lehetőségek megtervezése és megszervezése. 

A Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület szervezi és működteti a 6-14 éves korú tanulók testi   

nevelését, sportolási lehetőségét az alábbi szakosztályokban: 

- labdarúgás (fiú-lány) 

- kézilabda 

- kosárlabda 

- atlétika 

- fiú, lány szertorna 

- gimnasztikus tánc 
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- szabadidő sport 

- sakk 

A szakosztályokban rendszeres foglalkozásokon, edzéseken készülnek föl a tanulók iskolai, 

kistérségi, körzeti és megyei sportversenyekre, a szakosztályokban felkészített tanulók 

sportbemutatókon, versenyeken vesznek részt, a versenyekre a sportolók utaztatása, sportorvosi 

ellenőrzésen való részvétele is megszervezésre került. Az edzőkön keresztül rendszeres 

kapcsolattatás van a szülőkkel, támogató szervezetekkel, illetve aktív együttműködés történik    

Polgár város sportegyesületeivel. Az egyesület rendszeres bemutatót tart a kistérség kulturális 

és sport rendezvényein, kapcsolatot tart a környező településekkel különös tekintettel: 

Hajdúnánás, Tiszagyulaháza, Újtikos, Görbeháza, Újszentmargita, Folyás, Tiszaújváros 

sportegyesületeivel.  

2015. évben elért eredmények: 

- A megyei úszóversenyen 1 fő tanuló vett részt a 100 méteres leány gyorsúszásban, aki 7. 

helyezést ért el. 

- A Vásárhelyi focisták részt vettek a JAGSZI labdarúgó tornán. 

-  A focicsapat részt vett a tankerületi versenyeken, a Körzeti Futsbal Bajnokságon, ahol első 

helyezést értek el, így tovább jutottak a megyei fordulóban. 

- A fiú focicsapat Debrecenben a Megyei Diákolimpián második helyezést el. 

- Az iskolában két alkalommal került „Sport nap” megszervezésre. 

- Részt vettek a Diáksport Napon. 

- Egészségnapot szerveztek két alkalommal, melynek keretében sportversenyeken vettek 

részt a diákok. 

- Az elmúlt évben sport táborban 30 fő vett részt 

- A Gimnasztráda-csapat megmérette magát Debrecenben és Budapesten a „Zugló Kupán” 

ahol elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak. 

Polgár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A szervezet létszáma: 21 fő, (melyből 1 fő ifjúsági). 

Közösségi feladat foglalkoztatására 2 fő van a JAGSZI tanulói közül felvéve. 

Fenti létszámról a szakmai feladatok elvégzésére 15 fő rendelkezik képesítéssel. 

Az egyesület a tűzmegelőzés érdekében több alkalommal is figyelemfelhívást tett közzé a 

városi TV-én keresztül.   

2015. évben a tűzoltó bemutató 5 alkalommal került megtartásra az alábbi helyszíneken: 

- Tiszaújvárosban a „Biztonság napján”, 

- Veteránautó találkozón,  

- Családi napon, 



6 

 

- Két alkalommal „habparti” a strandfürdőn 

Vezetési gyakorlat 2 alkalommal volt, amikor a városban lévő utcákon elhelyezett tűzcsapok 

helyszínei kerültek ellenőrzésre. 

Az egyesület 2015-ben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Tűzoltó 

Szövetség által kiírt pályázaton vett részt, melynek eredményeként felszereléseket nyert az 

egyesület. 

Az eszközök átvételére a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon került sor. 

Az egyesület az elmúlt évben több alkalommal is részt vett káresemények felszámolásában és 

egyéb eseményeken, az alábbiak alapján. 

Beavatkozások: 

- Az egyesület tűzesetnél történő káresemény elhárítása:    3 alkalom 

- Vizes gyakorlatok  :                   3 alkalom 

- Városi rendezvényeken tűzoltó ügyelet biztosítása:    5 alkalom 

Oktatás, képzés: 

- Felnőttképzés: .         12 alkalom 

- Utánpótlás nevelés 40 órás alaptanfolyam:      2 fő    

Verseny: 

-  A mezőcsáti országos hagyományőrző tűzoltó versenyen való részvétel, ahol 

 az egyesület  emléklapban részesült. 

Az egyesület a tagi felvételt a Városi TV képújságán keresztül hirdeti, de önkéntes munkára 

nincs jelentkező. 

Polgári Polgárőr Egyesület 

A szervezet taglétszáma: 51 fő  

Az egyesület felkészült, tapasztalattal rendelkező polgárőrökkel, valamint szolgálat-vezetővel    

végezte feladatát az elmúlt évben. 

Az egyesület tagjai a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények és balesetek 

megelőzése, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes 

munka keretében tevékenykedik. 

Munkájuk során a rendőrséggel együtt rendszeresen ellátták a járőrözési feladatokat, részt 

vettek a forgalomirányításban, a szórakozó helyiségek ellenőrzésében, a magánszemélyek 

igazoltatásában. Az egyesület egész évben szem előtt tartotta az iskolák előtti területek 

felügyeletét a közterületek értékeinek valamint tisztaságának megóvását. 

Éjszakai járőrözés közben különös gondot fordítottak a kiskorú gyermekek felügyeletére, 

rendszeresen felhívták figyelmüket a reájuk leselkedő veszélyekre. 
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Mint minden évben, így az elmúlt évben is igyekeztek a mezőgazdasági vállalkozók kérésének 

eleget tenni, ennek során az őszi időszakban rendszeresen felügyelték a határt, ezzel is 

megakadályozva a mezőgazdasági termények jogtalan eltulajdonítását. 

Az egyesület egész évben megfigyelés alatt tartotta a Magyar Posta épületét. 

2015. évben több alkalommal felkérést kaptak a városi ünnepségek, rendezvények biztosítására, 

melynek minden esetben eleget tettek. 

2015. Március 21-én a városban megrendezendő „Hurka-pite” gasztronómiai fesztiválon a 

polgárőrök, nem csak a rendezvény zavartalanságát biztosították, hanem a rendőrséggel együtt 

részt vettek a főző versenyben is. 

Május végén került megrendezésre a gyermeknapi rendezvény, melyen a polgárőrség „Mini -

Kresz” parkot állított fel a gyermekek részére. 

Május 16-án polgárőr tagjai a rendőrséggel együtt részt vettek a „Te-Szedd” akcióban. 

2015. június 6.-án Polgáron került megrendezésre a XXI megyei Polgárőrnap, melynek 

házigazdája a Polgári Polgárőr Egyesület volt. A rendezvény megszervezése nagy kihívást 

jelentett a helyi egyesület vezetőségére és tagjai számára.   A rendezvényen több országos és 

megyei vezető vett részt, valamint a megyében működő Polgárőr Egyesületek elég nagy 

számban képviseltették maguk. Köszönet a kiváló helyszínnek és a szervezésben közreműködő 

intézményeknek egy színvonalas, programdús rendezvényt tudhat a szervezet maga mögött. 

Október végétől novemberig a polgárőrség tagjai temető szolgálatot láttak el, a vagyonvédelem 

és biztonság érdekében. 

November végétől az Advent alkalmából fokozottan felügyelték az ünnepi készülődéseket a 

nagyobb bevásárló helyeken, főleg az idősebb korosztály védelme érdekében. 

Élet Virága Egészségmegőrző Egyesület 

Az egyesület 15 fővel működik.  

Az egyesület az elmúlt évben is igyekezett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

rehabilitációs tevékenység, egészségre nevelés, készségfejlesztés terén minél szélesebb körben 

ismertetni a helyi lakosságot. 

2015. március 07. napján rendezte meg a IX. Polgári Prevenciós Napokat, mely 

előadássorozaton nagy létszámú érdeklődő vett részt. A jó szervezésnek köszönhetően a 

résztvevők díjmentesen hallgathatták a neves orvosok és természetgyógyászok, egyetemi 

oktatók előadásait. 

Az egyesület május 1.-én a BELAHAPI – Hagyományőrző Fesztiválon megrendezett 

főzőversenyen dobogós helyezést ért el. 

Az országosan meghirdetett „Te szedd” akció keretében az egyesület jelentős mennyiségű 

hulladékot gyűjtött össze. 

Fentieken kívül az egyesület részt vett még egyéb városi, testvérvárosi rendezvényeken, 

adománygyűjtési akcióban, illetve megemlékezéseken is.   
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Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

A szervezet taglétszáma: 370 fő. A szervezet céltudatosan alakította ki feladatait, 

tevékenységeit, mely által az elért eredmények leginkább az aktív tagoknak köszönhető.   2015. 

évben 7 alkalommal szerveztek véradást, ahol közel 400 fő véradó vett részt. A véradások 

különböző helyszíneken kerültek lebonyolításra, zömmel a térségi járóbeteg szakellátóban, 

gimnáziumban, művelődési központban, de egyes rendezvények alkalmával kitelepüléses 

véradást is szerveztek, mint pl. Május 1.-én, illetve a Vámpírok éjszakáján, mely esetben a 

véradás a Városgondnokság épületében került megtartásra. 

Az elmúlt évben több alkalommal került megszervezésre un. irányított véradás is, mely egy-

egy konkrét személy - polgári lakos – súlyos műtétjéhez kapcsolódott. 

Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló rétegre. 

A szervezet adománygyűjtése, osztása szinte rendszeresnek mondható, ez a lakosság körében 

igen népszerű, hisz minden alkalommal, jó minőségű, tiszta ruhaadomány kerül kiosztásra. 

Egyes alkalmakra külön figyelmet fordít a szervezet, ilyen volt az elmúlt évben a gyermeknap, 

ahol a gyermekeknek gyűjtött adományok kerültek kiosztásra. A karácsonyi adományosztás 

előtt a vöröskereszt tagjai helyi kezdeményezésként élelmiszergyűjtési akcióban vettek részt.  

A Polgár Csege Coop üzleteiben több mint 500 kg élelmiszer került adakozásból 

összegyűjtésre.  Az élelmiszer 62 család részére került kiosztásra. 

A fentieken kívül szinte minden városi rendezvényen szerepet kap a vöröskereszt szervezete, 

szoros az együttműködés a nyugdíjas klubokkal, az oktatási-nevelési intézményekkel, a 

Polgárőrséggel, Lokálpatrióta Mozgalommal, a Szociális Szolgáltató Központtal. 

Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület 

Nem készített írásos beszámolót a 2015. évi szakmai munkájáról, illetve nem nyújtott be 

támogatási igényt sem 2016. évre. 

A támogatások elszámolásának ellenőrzése kapcsán tett megállapítások 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Az egyesület a 18 /2015. (III.24.) sz. Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsági határozat alapján 

350 e Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2015. évi teljes dokumentáció. 

Az egyesület összes 2015. évi összes bevétele 1.195 e Ft volt, ezen belül kiemelt tételek voltak: 

önkormányzati támogatás 350 e Ft (egyezően a támogatási szerződéssel), tagdíjból származó 

bevétel 17 e Ft, gazdasági társaságtól kapott forrás 125 e Ft, az Országos Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól 149 e Ft, 2014 évi maradvány 554 e Ft. 

Az önkormányzati támogatásból 154 e Ft az egyesület tulajdonában lévő gépjárművek, 

utánfutóik kötelező biztosítására, vizsgáztatásuk költségére, üzemeltetésükhöz szükséges hajtó-

kenő anyagok, akkumulátorok beszerzésére, gépjármű javítási munkáira használták fel, az 

előző évhez hasonló módon. A támogatás többi része terhére finanszírozták a szervezet 

működési kiadásait, fűtés, könyvelési, irodaszer és számlavezetési kiadásokat (250 e Ft). 
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A pénztár 12.31-i egyenlege 15 e Ft, a bankszámláké 41 e Ft. Reprezentációs költségként 11 e 

Ft került elszámolásra. 

Az önkormányzati támogatás felhasznált összege: 350 e Ft. Maradvány 0 e Ft. A szervezet 

alapbizonylatai minden számviteli követelménynek megfelelnek. A szakmai igazolások során 

megjelölésre került mindenesetben, hogy pontosan milyen gazdasági esemény kapcsán 

merültek fel a szükséges kiadások.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került átadásra. 

A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának.  

Élet Virága Egészségvédő Egyesület  

Az egyesület az általános tartalék terhére a Polgármester döntése alapján 50 e Ft önkormányzati 

támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került megkötésre. 

Az Egyesület 2015. évre tevékenységéhez 50 e Ft támogatást igényelt az egyéb bevételeinek 

kiegészítéseként. Célként a Polgári Prevenciós napok rendezvényeinek megszervezése volt. 

A szervezet 2015. évi bevételeinek összege 169 e Ft volt, melyből 50 e Ft önkormányzati 

támogatás 55 e Ft Szja 1 %, 30 e Ft vállalkozói támogatás, 34 e Ft tagdíj bevétel volt. Az 

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi tevékenység ellátásához 

szükséges költségek 318 e Ft összegben merültek fel. Szűréseket végeztek, prevenciós napokat, 

ezekhez kapcsolódó kiadások szerepelnek e pénzügyi elszámolásban. Ilyen tételek voltak 

élelmiszeranyag beszerzés, terembérlet díj rendezvényhez, előadásokhoz kapcsolódó megbízási 

díjak, könyvelés díja, számlavezetési díj.  

A 2015. december 31-i pénztár egyenleg 340 Ft, a bankszámla egyenlege 55.234 Ft. 

A tagi kölcsön összege jelentős mértékben megnőtt az előző évhez viszonyítva, 162 e Ft tagi 

kölcsön került. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, a számviteli törvény szerinti beszámoló még nem került 

átadásra. 

- az egyesület a költségeinek az elszámolása során nem felelt meg az Önkormányzat azon 

előírásának, mely szerint minden bizonylaton szerepelni kell a teljesítés igazolásának, 

továbbá hogy a reprezentáció jellegű kifizetések mellékleteként dokumentálni kell, 

hogy milyen eseményen vagy milyen alkalomból került felhasználásra és az ebben 

résztvevők ezt aláírásukkal igazolják.  

- a támogatás összegével való pénzügyi beszámoló nem az önkormányzat által előírt 

tartalommal került az ellenőrzés részére átadásra, nem kerültek részletezésre a bevételek 

illetve a 2014. évi maradvány felhasználása. 
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Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási 

szerződésben foglalt céloknak. A pénzügyi elszámolás nem felel meg teljes körűen az 

Önkormányzat által előírtaknak. 

Polgári Polgárőr Egyesület                   

Az egyesület a 60 /2015. (III.25.) sz. határozat alapján 400 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült, melyről támogatási szerződés került megkötésre. A támogatás teljes összegben 

átutalásra került. 

Az Egyesület a 2015. évi iratanyagát a könyvelési dokumentációval együtt az ellenőrzés 

rendelkezésére bocsátotta. 

A Polgárőr szervezet 2015. évi teljes bevétele 1.108 e Ft, ebből 10 e Ft magánszemélytől kapott 

adomány, 678 e Ft a HBM Polgárőr szövetségtől kapott támogatás, 400 e Ft önkormányzati 

támogatás. Az összes kiadása 1.083 e Ft volt, így 24 e Ft eredmény keletkezett. 

Az iratanyag alapján az üzemanyag beszerzés nem önkormányzati forrásból került 

finanszírozásra, elszámolva a BM/4206-3/2015. sz. támogatásokban.                                                                                                             

Az önkormányzattal történő elszámolás keretében a kiadási között telefonköltség 224 e Ft, rezsi 

költség 52 e Ft, rendezvény költsége 65 e Ft, könyvelési díj 60 e Ft, bankköltség 9 e Ft szerepel. 

2015. december 31-i bankszámla egyenleg 9.562 Ft, pénztáregyenleg 51.153 Ft. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került 

átadásra. 

- az egyesület nem rendelkezik személygépkocsival, ezért 2013.10.02-án üzembentartói 

jog átruházásáról szóló szerződést kötött a H-B Megyei Polgárőr Szövetséggel a JMP 

948 frsz-ú Suzuki Ignis típusú személygépkocsi használatára vonatkozóan. Az 

üzemanyagszámlákon szerepel a gépkocsi rendszáma: JMP-948. Az 

üzemanyagszámlákon teljesítésigazolás nem szerepel. 

- 2014. évben az egyesület 150 e Ft-ért beszerzett egy Yamaha típusú segédmotor-

kerékpárt, 140 e Ft-ért egy Simson segédmotor-kerékpárt, azonban ezekhez üzemanyag 

beszerzés nem történt számlával igazoltan. 

- Az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzéséhez menetlevelet vezetnek az egyesület tagjai.   

Az ellenőrzés részére átadott menetlevelek szerint 2015. 11. 17-ig összesen 8.084 km-t tett meg 

a személygépkocsi. 

A pénzügyi elszámolás szabályosan megtörtént, a kapott támogatás a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint került felhasználásra.  

Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület    

Az egyesülettel megkötött támogatási szerződés szerint az önkormányzat által 2015. évben 

nyújtandó támogatás összege 100 e Ft. 
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Az egyesület nem bocsátotta rendelkezésre a 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az 

ellenőrzés részére egy készpénzfizetési számla került átadásra, melyen 127 e Ft értékben 

takarmánylucerna került beszerzésre. A számlán teljesítés igazolás nem szerepel. 

 Az ellenőrzés megállapításai: 

- az egyesület nem tartotta be az Önkormányzat azon elvárását, mely szerint a támogatás 

felhasználásáról beszámolót kell készíteni az Önkormányzat felé. 

A pénzügyi elszámolás nem felel meg az előírásnak, mivel nem került átadásra.  

Polgár Városi Sportegyesület   

Az egyesület a 2015. évben 4.977 e Ft önkormányzati támogatás került jóváhagyásra a 59/2015. 

(III. 25.) számú Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsági határozattal működési célra, mely teljes 

összegben átutalásra került. Támogatási szerződés megkötésre került. Továbbá 1.000.000 Ft 

támogatást kapott az Önkormányzattól a Polgári 3-as foci előfinanszírozásaként. 

Az egyesület 2015. évben 6.538 e Ft bevételt és ezzel szemben 6.927 e Ft költséget számolt el.  

A bevételek között az Önkormányzattól kapott 5.977 e Ft-os támogatáson túl, 230 e Ft 

közhasznú tevékenységből származó bevétel, 480 e Ft egyéb célszerinti tevékenység bevétele, 

78 e Ft 1 %-ból származó bevétel került kimutatásra. 

A kiadások között a működéshez szükséges kiemelkedő nagyságrendű tételek: sportszerek 

beszerzése 516 e Ft, útiköltségek 633 e Ft, személyszállítás díja 1.212 e Ft, bérleti díjak 485 e 

Ft, sport rendezvények szervezési díja 601 e Ft, bérköltség 1.188 e Ft.  A pálya karbantartása 

250 e Ft, energia költség 420 e Ft, könyvelési díj 7 e Ft, 120 e Ft véglegesen átadott pénzeszköz.  

A szervezet az önkormányzati támogatás összegét a működéséhez alapvetően szükséges 

kiadások finanszírozására fordította. 

2015. december 31-i pénztár egyenleg 21 e Ft, bankszámla egyenleg 1.026 e Ft.  

Az ellenőrzés során tett megállapítások: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került 

átadásra. 

- a megbízási szerződésekben nem került rögzítésre, hogy a megbízási díj tartalmazza-e 

a felmerült utazási költségeket vagy sem. 

- A fűnyíróhoz beszerzett és felhasznált benzinről célszerű lenne nyilvántartás vezetni. 

- A sport ruházat nyilvántartása nem került átadásra. 

- 412 e Ft összegben étkezés, azaz reprezentáció került elszámolásra, azonban helytelenül 

nem egyéb személyi jellegű ráfordításként, hanem egy esetben anyagköltségként, más 

esetben sportrendezvény szervezési költségeként. A számlákon nem szerepel az 

esemény megnevezése illetve a résztvevők névsora, továbbá nem került megfizetésre a 

reprezentációt terhelő adó és járulék. 
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- a 2015. évi elszámolás során 1.048 e Ft maradvány keletkezett, mellyel az egyesület 

elnöke úgy számolt el, hogy a 3-as focira átutalt előfinanszírozás összege, melyet 2016. 

évben kíván felhasználni. 

Az elszámolás a bevételek teljes összegre vonatkozóan történt meg, melyből nem került 

elkülönítésre külön az önkormányzattól kapott támogatás felhasználása, így nem 

állapítható meg annak a támogatási szerződésben foglaltakkal való megfelelősége.  

Polgár Város Kézilabda Sportklub  

Az egyesület működéséhez 2015. évben 625 e Ft önkormányzati támogatás került jóváhagyásra 

59/2015. (III.25). számú Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsági határozattal, mely teljes 

összegben átutalásra került. 

Az egyesület 2015. évben összességében 660 e Ft bevételt számolt el, melynek jelentős részét 

az önkormányzati támogatás jelenti, tagdíjakból származó bevételük 35 e Ft.  

A kiadások összege 519 e Ft, melyek közül legnagyobb volumenű tételek voltak: kiküldetési 

költség 135 e Ft, versenybírók megbízási díja 114 e Ft, könyvelési díj 30 e Ft, víz, villany, 

gázdíj 39 e Ft, bérleti díjak 42 e Ft.  

A szervezet az önkormányzati támogatás összegét a működéséhez alapvetően szükséges 

kiadások finanszírozására fordította, reprezentációs célokra történő felhasználás nem volt. 

Az egyesület 2015.12.31-i bankszámláinak egyenlege 57.312 Ft, pénztáregyenlege 38.776 Ft. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

-  az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került 

átadásra. 

- az egyesület a költségeinek az elszámolása során nem felelt meg az Önkormányzat azon 

előírásának, mely szerint minden bizonylaton szerepelni kell a teljesítés igazolásának, 

illetve a felhasználás céljának. 

- a sport felszerelésekről személyenkénti nyilvántartást nem került az ellenőrzés részére 

átadásra 

- a versenybíróknak kiküldetési rendelvény alapján történő költségtérítés kifizetésekor 

nem minden esetben járt el szabályszerűen az egyesület, több alkalommal nem került 

kitöltésre a kifizető neve, címe, nem szerepel rajta a kiküldetést elrendelő aláírása, 

továbbá egy alkalommal nem saját tulajdonú gépkocsi esetén történt kifizetés. 

Az elszámolás a bevételek teljes összegre vonatkozóan történt meg, melyből nem került 

elkülönítésre külön az önkormányzattól kapott támogatás felhasználása. A pénz 

felhasználása megfelelt a támogatási szerződésben foglaltaknak.  

A FUKU-DO Sportegyesület  

Az egyesület 2015. évi tevékenységéhez 345 e Ft összegű önkormányzati támogatásban 

részesült 51/2015. (III.25). számú Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsági határozattal, melyet 

teljes összegben átutaltak További bevétele egyéb támogatás címén SZJA 1 %-ból 138 e Ft, 

tagdíj összege 110 e Ft volt.  
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Szövetségi tagsági díjra 36 e Ft, terembérleti díjra 65 e Ft, nevezési díjra  25 e Ft, 

továbbképzésre 40 e Ft, bankköltségre 19 e Ft került elszámolásra. A szervezet az 

önkormányzattól kapott támogatás teljes összegével elszámolt, azt működési költségeinek 

finanszírozására fordította. A pénztár záró egyenlege 43 e Ft, bankszámla záró egyenlege 2 Ft. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő, a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került átadásra. 

- Az anyagbeszerzésekről továbbá az igénybevett szolgáltatásokról beérkező számlákon 

nem szerepel az önkormányzat előírásának megfelelően a vásárlás, az igénybevétel 

célja. 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

Polgári Vízi Sportegyesület  

A sportegyesület részére 2015. évben 345 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

képviselőtestület által jóváhagyásra a 51/2015. (III.25). számú Oktatási-, Kulturális és Sport 

Bizottsági határozattal. Támogatási szerződés megkötésre került. Pénzügyileg rendezésre került 

a támogatás teljes összege. A kapott támogatás összege a könyvelésben egyéb bevételként 

szerepel az előbbi összegben.  

Egyéb bevétele magánszemélytől kapott támogatás 52 e Ft, tagdíj 1.167 e Ft, szja 1 % 76 e Ft, 

gazdasági társaságtól kapott támogatás 200 e Ft. 

A szervezet az önkormányzattól kapott támogatás teljes összegével elszámolt, azt működési 

költségeinek finanszírozására fordította, reprezentációs kiadásokra költsége nem jelent meg. A 

tételes elszámolás a következő: 

könyvelési díj 60.000 Ft, kajak javítása 69.418 Ft, tagsági díj 35.000 Ft, útiköltség elszámolás 

84.104 Ft, rezsiköltség 68.126 Ft, edzés költsége 36.940 Ft, anyagköltség 93.000 Ft, utazási 

költségtérítés 13.511 Ft, nevezési díj 15.000 Ft, szemétszállítás 13.894 Ft, összesen 345.000 Ft. 

2015. december 31-én a pénztár egyenlege 5 e Ft, a bankszámla egyenlege 27 e Ft. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő; 

- a kiküldetési rendelvények mellékleteként nem került leadásra a személygépkocsi 

forgalmi engedélye valamint a kötelező biztosítás befizetését igazoló csekk; 

- a tagdíj bevételekről az egyesület egyszerűsített készpénzfizetési számlát állított ki két 

alkalommal, június-augusztus hóra 78.000 Ft, majd december 15-én 37.500 Ft 

összegben. 

Vevőként „Tagdíj bevétel” került megjelölésre. 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  
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A tagdíjról az Áfa törvény értelmében nem állítható ki számla, a tagdíj beszedését bevételi 

pénztárbizonylaton kell dokumentálni. A pénztárbizonylatot tagonként kell kiállítani, a 

befizetést a tagnak aláírásával kell igazolni. 

Polgár Városért Alapítvány 

2015. évben az Önkormányzat 1.500 e Ft támogatást utalt az Alapítvány részére. 

Az Alapítvány 2015. évben 3.274 e Ft bevételt ért el, ebből 1.500 e Ft az Önkormányzat 

támogatása, 381 e Ft költségvetésből kapott támogatás, 338 e Ft Szja 1 %, 735 e Ft 

magánszemélytől kapott támogatás. Az összes kiadás 2.454 e Ft volt. 

A támogatás jelentős része 710 e Ft a Hurka-pite fesztivált finanszírozta, újévi bögrék költsége 

414 e Ft volt, a 2016-os fali naptáraké 438 e Ft. Könyvelési díj 106 e Ft, fénymásolás 120 e Ft, 

bankköltség 40 e Ft, bér és járulék 250 e Ft. 

2015. 12. 31-én 33 e Ft pénzeszköz volt a házi pénztárban, és 410 e Ft volt a bankszámlán.  

Az elszámolás szabályos, a támogatás felhasználása a támogatási szerződés szerint történt. 

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület 

A 52/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat alapján az egyesület 158 e Ft támogatásban 

részesült az Önkormányzattól, a támogatás teljes összege átutalásra került az egyesület részére.  

A szervezet vezetője többszöri figyelemfelhívás ellenére sem bocsátotta rendelkezésre az 

iratanyag az ellenőrzés részére. 

„Pro Lingvo” Alapítvány 

Az alapítvány 30 e Ft támogatást kapott az Önkormányzattól, melyet élelmiszervásárlásra 

fordított. A beszerzésről szóló számlát (39 e Ft összegben) az ellenőrzésnek bemutatta, azonban 

az alapítvány egyéb dokumentumait nem bocsátotta az ellenőrzés rendelkezésére. 

Az elszámolás megtörtént, azonban a bemutatott számla alapján nem állapítható meg, 

hogy a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően történt-e a felhasználás, a számlán 

nem szerepel teljesítésigazolás, valamint nem került megnevezésre az az esemény, 

amelyen felhasználásra került. 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

Az 52/2015. (III.25.) határozattal 200 e Ft támogatásban részesült az Önkormányzattól, melyet 

teljes egészében megkapott. Felhasználása szabályosan, a bemutatott célnak megfelelően 

történt. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti beszámolók által betekintést kaphattunk a városunkban működő civil és 

sportszervezetek szakmai munkájáról. 

Látható, hogy a szervezetek eltérő taglétszámmal, eltérő tevékenységi formában  működnek, 

azonban mindegyik szervezet  igyekszik a köz érdekét szolgálni, valamint a helyi  lakosság 

igényeinek, érdeklődési körének megfelelni.  
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Megállapíthatjuk, hogy ezen szervezetek a mindennapi életünkben igen fontos szerepet töltenek 

be, egészségformáló, közösségformáló erejükkel, gazdag programjaikkal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a civil és sportszervezetek 2015. évi 

tevékenységéről és a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót tárgyalja meg, 

véleményével, észrevételével egészítse ki és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Polgár, 2016. március 7. 

      Tisztelettel: 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2016. (III.17.)  sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a civil és 

sportszervezetek 2016. évi tevékenységéről”  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület  a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetőit az elszámolás 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetve az érintett 

szervezetnél az elszámolás benyújtására.  

                  Felelős: Tóth József polgármester 

                  Határidő: 2016.március 31. 

   

 


