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Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Makó Sándorné  művelődési előadó 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

                        Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Ikt.szám: 3554 /2017. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.március 23-ai testületi ülésre tűzte 

ki a „Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2016. 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 a 2016. évi költségvetési rendeletben a 

sport és non-profit szervezetek támogatására szolgáló céltartalékok összegét jóváhagyta. A 

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

Ft céltartalék került felosztásra a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján, a 

támogatási szerződések megkötésre kerültek.  

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. 

A 2016. év során a támogatott szervezetek közül többen további támogatási igénnyel fordultak 

az Önkormányzathoz, rendezvényekhez, eseményekhez, illetve a működési forrás kiegészítése 

céljából. Ezekről a polgármesteri hatáskörben hozott döntések alapján részesültek a szervezetek 

támogatásban, az előterjesztés pénzügyi elszámolás részében ezek részletesen ismertetésre 

kerülnek. 

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, valamint 

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendeletének 

19.§-a szabályoz. 

2016. évben 4 sportszervezet, valamint 7 civil szervezet és 2 alapítvány részesült 

önkormányzati támogatásban, amelyek az alábbi tartalommal adtak számot a 2016. évi szakmai 

tevékenységük eredményeiről, sikereiről.  
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Polgár Városi Sportegyesület 

A felnőtt csapat 2016. évben újra lehetőséget kapott a megye I. osztályban való szereplésre,  

esetükben év közben edzőváltásra került sor. 

A felnőtt csapat létszáma a 2016-os évben 21 fő volt.  Az ifi csapaté 16 fő. Az utánpótlás 

korosztályú csapataink létszáma változóan alakult, ez főként köszönhető az életkori 

sajátosságoknak, az iskola miatti elvándorlásnak.  Az U16, U13, U11, U9 és U7-es korosztályú 

labdarúgóink összlétszáma 2016-ban 68 fő volt. A fenti létszámok a 2017-es évre is 

megközelítőleg iránymutatók.  

A Polgár VSE a megyei I. osztályban nem mindig a várakozásoknak megfelelően vette az őszi 

szezon fordulóit. 15 mérkőzésből 4 alkalommal nyertek, 1 alkalommal lett döntetlen az 

eredmény és 10 alkalommal vereséget szenvedtek.  A csapat jelenleg a 15. helyen van, melyen 

a tavaszi szezonban szeretnének javítani. 

Az ifi csapat a 14. helyen áll jelenleg a tabellán. Az utánpótlás játéka a szezon elején 

hiányosságokat mutatott, azonban az őszi fordulók végére már magabiztosabb játékot mutattak 

a focisták. További utánpótlás csapatok közül a Bozsik-egyesületi program keretében 

versenyeztetett labdarúgók viszonylag sikeresen vettek részt a fesztiválokon. Több sportoló is 

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

fő cél a technikai tudás és csapatszellem erősítése. Összességében eredményes félévet tudhat 

maga mögött az egyesület.  

A Polgár VSE szervezésében a 2016-os évben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált 

Május 1. kupa. Az esemény színvonalas és eredményes rendezvénye volt a Polgári 

Strandfürdőnek, illetve Polgár Város Önkormányzatának, ahol a Polgár VSE igazolt játékosai 

is részt vettek és dobogós helyet értek el.  

Az egyesület pályázatot nyújtott be két ízben is a NEA-MA-17-M és NEA-MA-17-SZ 

kiírásokra, melyekkel kapcsolatban megkapták a kiíró visszajelzését, a pályázat befogadására. 

E két pályázatban működési és szervezési forrás kiegészítésre volt lehetőség pályázni, melynek 

keretében az egyesület utazási költségtérítés, technikai és műszaki felszerelések vásárlására, 

illetve edzőtáborok szervezésére pályázott. Cél, hogy nem csupán önkormányzati 

támogatásból, hanem a pályázati lehetőségeket is kihasználva tudjon működni az egyesület, 

ezzel is elősegítve a modern labdarúgás feltételeinek való megfelelést. Az egyesület a fentieken 

túlmenően TAO pályázati anyagát is benyújtotta, melynek keretében beépített pályaöntöző 

rendszerre és épületfelújításra pályázott. Az egyesület mindhárom pályázati eljárásban várja a 

végleges döntést és a támogatói okiratokat. 

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 2016. évben: Miskolcon, Tiszaújvárosban, Velencén és 

Hajdúnánáson vettek részt és az alábbi sikereket érték el. 

Velencén az Országos Diákolimpiai versenyen K-1 serdülő fiú:  3. hely 

Miskolc:  megyei bajnokság Mk-1 2000 m   5. hely 

http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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Tiszaújváros:  kaja-kenu  Mk-1 2000 m   4. hely 

Tiszaújváros:   K-1 serdülő fiú  500 m    1. hely 

Miskolc:  Mk-1   2000 m   5. hely 

Az egyesület tagjai Polgáron a Sárkányhajó versenyen is részt vettek. A Polgári Vízi 

Sportegyesület 2016. évben is biztosította tagjainak a rendszeres sportolást, a szabadidő 

hasznos eltöltését, ez egészséges életmódra nevelést. 

FUKU-DO Sportegyesület 

A karate csapat 29 éve működik városunkban, 14 éve önálló sportegyesületként, tagjainak 

száma 50 fő. 

A sportegyesület tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, illetve a Magyar JKA Karate 

Stílusszövetségnek. 

Az egyesület 2016-os évben is lehetővé tette Polgár város küzdősport iránt érdeklődő 

lakosainak a lehetőséget e sport művelésére.  

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, mely egyrészt abból is adódik, 

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

elmúlt évben a haladó, illetve az utánpótlás tagjainak az edzések heti 5 alkalommal kerültek 

megtartásra, lehetővé téve a karate sport jártasságának a megszerzését, fejlődési lehetőséget, 

illetve  a megfelelő elmélyülést biztosítva ebben a küzdőművészeti ágban. Az egyesület az 

övvizsgák szervezésével, az országos szervezetek munkájába, illetve rendezvényeibe szervesen 

bekapcsolódva folytatta munkáját. Három edzőtáborban vettek részt a sportolók, kettő országos 

/nemzetközi/ és egy saját szervezésű táborban fejleszthették tudásukat a karate sportban. Kettő 

háziversenyen mérhették össze jártasságukat az utánpótlás korú karatékák. Az egyesület 2016 

évben is a létszámot megőrizve, egy összetartó baráti sportközösség, összetartó erejével 

folytatta tevékenységét.  Az egyesület, szem előtt tartja az egészséges életmódra nevelést, a 

sport megszerettetését, a szabadidő hasznos, mozgással történő eltöltését.  Funakoshi Gichin 

mester szavaival összefoglalva: „A karate célja nem a győzelem vagy vereség tényének az 

eldöntése, hanem a technikák állandó folyamatos gyakorlása által a személyiség és a jellem 

fejlesztése.”   

Fenti szellemben versenyzők már 19. éve vesznek részt a Magyar Karate Szakszövetség által 

hirdetett versenyeken, méltó hírnevet szerezve városunknak.  

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

több alkalommal rendez bemutatót a különböző ünnepségeken, ahol egyrészt szórakoztatja a 

közönséget, másrészt népszerűsíti a sportágat. 

Polgár Város Kézilabda Sport Klub 

A Kézilabda Sport Klub létszáma: 24 fő 

A Kézilabda Sport Klub a Megye I. bajnoksági osztályban 2016. évben 5 nyertes és 15 vesztett 

mérkőzéssel a 6. helyen végzett. 
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A 2016-os tavaszi bajnokságra való felkészülést az általános iskolában heti egy edzéssel kezdte 

meg a sport klub.  A 2016/17-es bajnokság őszi fordulói szeptembertől- novemberig tartanak. 

Az elmúlt mérkőzések alapján jelenleg 6 ponttal, 184 dobott és 231 kapott góllal a 4. helyen áll 

a csapat. 

A nyári időszakban a Tiszavasváriban megrendezett strand kézilabda kupán vettek rész. 

Az egyesület 2016. évben is kiemelt célként kezelte a sportág népszerűsítését, az utánpótlás 

nevelést, azok versenyeztetését. Polgár Város Kézilabda Sport Klub az elért eredményeiről a 

PolgárTárs újságon keresztül rendszeresen tájékoztatja a lakosságot. 

Polgár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A szervezet taglétszámuk: 19 fő 

A fenti létszámból szakfeladat ellátásra az előírt képesítéssel rendelkezik 15 fő.  

A taglétszám bővítésére a Városi TV képújságban folyamatos a hirdetés közlése, sajnos 

önkéntes társadalmi munkára jelentkező nincs.  

- A káresetek tüzek megelőzése érdekében 2016. évben is a Városi Tv-ben került felhívás 

közzétételre (pl.: fenyőfa és díszítő elemek használatára, szárazság idején a tűzrakással 

kapcsolatos előírások, betartására történő figyelem felhívás) 

- Az egyesület minden városi és intézményi rendezvényeken tűzoltó ügyeletet biztosít, 

melyre 2016. évben 7 alkalommal került sor (pl.: tűzijáték, hurka-pite fesztivál, nyári 

koncertek)  

- Káresethez 1 alkalommal vonult ki műszaki mentésre az egyesület 

- Tűzoltó bemutató 5 alkalommal került megszervezésre, köztük Tiszaújvárosban a 

Biztonság napján, Polgáron a Veteránautó találkozón, a Családi napon, valamint a 

strandfürdőn megrendezett „habpartin”. 

- Vizes gyakorlatot 1 alkalommal került megszervezésre, amely sikeresen került 

végrehajtásra. 

- Vezetési gyakorlat 5 alkalommal volt, amikor a városban lévő utcákon a tűzcsapok 

helyszíneit ellenőrizték. 

- Oktatást, képzést 12 alkalommal szerveztek, a szakfeladatot, vonulást, ellátó tűzoltók 

részére. 

- Pályázaton a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Tűzoltó 

Szövetség által kiírt pályázaton az egyesület felszereléseket nyert. Az eszközök 

átvételére a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon 2016. december 19-én 

került sor.  Az átvett eszközök az egyesület szakfeladat ellátását szolgálják.  

- A március 15-ei és október 23-ai városi megemlékezéseken az egyesület vezetősége 

rendszeresen részt vesz. 

 

Polgári Polgárőr Egyesület 

A szervezet taglétszáma: 60 fő  

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

végezte feladatát az elmúlt évben. 
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Az egyesület tagjai a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények és balesetek 

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

munka keretében tevékenykednek. 

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 rájuk leselkedő veszélyekre. 

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

2016. évben több alkalommal felkérést kaptak a városi ünnepségek, rendezvények 

biztosítására, melynek minden esetben eleget tettek.  

- Január 1-én a városi újévköszöntő és tűzijáték alkalmából a Polgári Polgárőr Egyesület 

tagjai biztosították a helyszínen a rendezvény zavartalan lebonyolítását. 

- Február hónapban az általános iskolások farsangi rendezvényét felügyelte az 

egyesület.  

- Február hónapban tartották meg a nyugdíjasok részére a biztonságos közlekedés és 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadást. 

- A Március 15-ei megemlékezés alkalmából az egyesület biztosította a helyszínt. 

- Március 19-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. 

- Március végén a húsvéti ünnepekre tekintettel, a központi bevásárló helyeken fokozott 

megfigyelő járőrözést, és felügyeletet tartott az egyesület. 

- Április utolsó napján a polgárőség fokozottan megfigyelte a város központját, a  

strandfürdő területét, valamint a külső fásított  területeket, mivel  ebben az időben  

gyakoriak az illetéktelen  „májusfa” eltulajdonítók.   Az akció sikeres volt. 

- Május1-ei BELAHAPI rendezvényen a polgárőrség csapata úgy a járőrözésben, mint a 

programszervezésben vett részt. 

- Vakáció előtt az iskola tanulóit KRESZ- Park felállításával készítették fel a biztonságos 

közlekedésre. 

- A nyár beköszöntével a településen a „Nyári buliesték” lebonyolításánál biztosították 

a lakosság számára a nyugodt, zavartalan szórakozását.    

-  Július 30-án részt vettek a Tiszagyulaházán megrendezésre a Gólyafesztiválon. 

- Az augusztus 19.-én megtartott ünnepségen és az esti koncerten az egyesület biztosította 

a műsor zavartalan megrendezését 

- Szeptember hónapban az iskola megkezdésével minden reggel zebraőrség került 

ellátásra. 

- Október második felétől - novemberig a polgárőség tagjai temető szolgálatot láttak el, 

a vagyonvédelem és a biztonság érdekében. 

- November végétől az Advent alkalmából fokozottan felügyelték az ünnepi 

készülődéseket, főleg az idősebb korosztály védelme érdekében, tartottak szolgálatot a 

nagyobb bevásárló helyeknél. 

- Fentieken kívül az év folyamán rendszeresen biztosítottuk a lakosság biztonsága 

érdekében a járőrözéseket. Megszervezésre kerültek hétvégi focimérkőzések 

felügyeletei, illetve a városi könyvtár kérésére visszatérő ellenőrzéseket tartottak.  
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Élet Virága Egészségmegőrző Egyesület 

 

Az egyesület 15 fővel működik.  

Az elmúlt évben is igyekezett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs 

tevékenység, egészségre nevelés, készségfejlesztés terén minél szélesebb körben ismertetni a 

helyi lakosságot. 

2016. március 12. -én került megrendezésre a X. Prevenciós nap. 

A rendezvény alkalmából az alábbi előadásokban vehettek részt az érdeklődők: 

Győrfi Mária:         „A magok szerepe az egészségmegőrzésben” című előadás 

Dr. Francia Boglárka:     „Önsegítő egészségmegőrző technikákról és azok jótékony hatásáról” 

         című előadás, 

Szegő Kornélia:         „A sikeres pénzügyek a jobb egészségért” című előadás, 

Kövi Szabolcs:        „Tűz szivárvány” című előadása zárta a programot. 

 

A rendezvény keretében az egészséges ételek kóstolójára és állapotfelmérésre került sor. 

Az egyesület pályázatot nyújtott be az „EPER”-ben tárgyi eszközök vásárlása érdekében. 

Polgár város rendezvényein több alkalommal is jelen volt. A „BELAHAPI” rendezvényen 

birkapörkölttel nevezett be a főzőversenybe, amely díjnyertes lett. 

Június 28.-án a karcagi birkafőző fesztiválon képviselte magát az egyesület. 

Szeptember hónapban a Tiszaújváros keretében megszervezett „Hajdúk a Szigeten, 

rendezvényen voltak jelen, ahol nagyon ízletes birkapörköltet és pacal pörköltet készítettek.  

 

Az egyesület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felkérésére „Egészségmegőrző” 

klubfoglalkozást indított. 

A klubfoglalkozás első alkalommal a „Magyar népi gyógymódok” előadással került 

megtartásra. 

Az újév első napján ólomöntéssel tették színesebbé az ünneplő közönség szórakoztatását. 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

A szervezet taglétszáma: 99 fő. A szervezet céltudatosan alakította ki feladatait, tevékenységeit, 

mely által az elért eredmények leginkább az aktív tagoknak köszönhető.   2016. 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 ruha adomány 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.  
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A Polgár Csege Coop üzleteiben több mint 500 kg élelmiszer került adakozásból 

összegyűjtésre.  Az élelmiszer 70 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 Vásárhelyi Diáksport Egyesület 

Nem készített írásos beszámolót a 2016. évi szakmai munkájáról, illetve nem nyújtott be 

támogatási igényt sem 2017. évre.  

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

 

A szervezet létszáma 18 fő. 

Az egyesület munkájának fő tevékenysége karitatív jellegű.   Több olyan Karitász szervezettel 

állnak kapcsolatban, akik fő célkitűzéseiket segíteni tudják. Az egyesület jelenleg a Református 

és Görög katolikus, valamint a Debreceni IKSZ Karitasz szervezettel áll kapcsolatban.  A jó 

kapcsolatnak köszönhetően 2016. évben első körben 100 doboz játék került kiosztásra a 

szegényebb sorsú gyermekek számára, melynek kicsomagolását az egyesület tagjai végezték.  

A szervezet kis létszáma ellenére, saját gépkocsi igénybevétele mellett juttatták el a csomagokat 

a rászoruló családok felé.  Második körben az általános iskola alsó tagozatos osztályainak adtak 

át készségfejlesztő anyagokat.  Ez a karitatív munka is eredményes volt, hisz minden osztálynak 

kellő mennyiségű készségfejlesztő eszközt sikerült biztosítani. 

Harmadik alkalommal a Karácsonyi ünnepek után 70 darab élelmiszer csomag került átadásra 

a rászoruló családoknak.  A kiosztott adományok, figyelembe véve a családban élő gyerekeket, 

plüss játékokkal kerültek kiegészítésre.   A csomagok tartalmát túlnyomó részben a Debreceni 

IKSZ-es fiatalok biztosították, melyet az egyesület saját adományaival egészített ki.  

2016-évben két alkalommal tartottak családi napot, ahová mind két alkalommal a támogató 

szervezetek is meghívásra került. Az egyesület, mint minden évben 2016-ban is meghívást 

kapott az állami ünnepekre, mely ünnepi megemlékezéseken képviselte magát.    

POR LINGVO Alapítvány 

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája POR LINGVO 

Alapítványa 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse az iskolában történő nyelvtanulást. 

Később kibővült az alapítvány célkitűzése, annak érdekében, hogy minél több gyermek 

részesülhessen az alapítvány támogatásából. 2016. évben az alapítvány az alábbi programok 

megvalósulását segítette: Január hónapban beiskolázási JALT kupát szervezett az intézmény, 

ahol a környék általános iskola tanulói kerültek focibajnokságra meghívásra.  A bajnokságon 

résztvevők a kupák, serlegek, érmek, oklevelek mellett egy kis uzsonnával kerültek 

megvendégelésre.  Február hónapban az Anna Frank kiállítás megszervezésében működött 

közre az alapítvány.    A farsang beköszöntével az osztályok tantermei – előzetes sorsolás 

alapján – szakmai műhelyekké, élelmiszer bolt, kórház, szépségszalon, óvoda stb. lettek 

berendezve.  Fentieken túl a diákok által egy rögtönzött előadással kerültek a választott 

szakmák bemutatásra.   

A nőnap alkalmából a jelentkező lányoknak szépségnap került megtartásra, kozmetikus 

bevonásával. 

Az elmúlt évben a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően számos kiránduláson vehettek részt 

a tanulók, mely keretében a határon túli iskolákkal közösen ünnepelték  a március 15-ét, 
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október 23-át, június 4-ét. Az alapítvány minden ilyen megemlékezésnél támogatja az 

intézményt, múzeumi belépőjegyek, az emlékezés koszorúinak megvásárlásával. Így jutottak 

el az iskola tanulói az elmúlt tanévben, Nagyváradra, Losoncra és Szabadkára. 

 A végzősök ballagási ünnepségének, valamint az iskola 50 éves jubileumának 

lebonyolításában is nagy segítséget nyújtott az alapítvány. 

Fentieken túl az alapítvány támogatását élvezhették a Budapesti színházlátogató diákok, a 

farsangi fellépők, illetve a tanévzárón jutalomkönyvben részesülők. 

Az alapítvány nagyban hozzájárult a kézműves foglalkozások alapanyagainak 

megvásárlásához is, amelyen készült alkotásokat a diákok Polgár város lakóinak ajánlották 

fel.  

Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány 

Az Alapítvány 2013. évben alakult, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- 

egészségügyi rehabilitációs tevékenységek támogatása érdekében. 

Az alapítvány 2016. évben célként tűzte ki Polgár és térsége lakóinak egészség megőrzése, 

valamint közérzetének, hangulatának javítása céljából a sportrendezvények szervezését, 

támogatását, közérzetjavító szolgáltatások, rekreációs programok szervezését. 

Az elmúlt két év legnagyobb eredménye mégis az, hogy a jótékonysági koncertekből származó 

bevételeket a fogyatékkal élő, illetve súlyos beteg embertársaink javára tudták fordítani. A 

bevételből olyan eszközöket vásároltak, amellyel megkönnyítik a fogyatékkal élő súlyos 

betegségben szenvedő embertársak életminőségét.  Vásároltak kerekesszéket, felfekvést 

megelőző matracot, közlekedést segítő eszközöket. Ezen eszközök kölcsönzése rendben 

történik.  

A 2016. évi Adventi jótékonysági koncert bevétele a mozgásukban korlátozott gyermekek és 

fiatal felnőttek részére került felajánlásra. A pénzbeli támogatás karácsony előtt került átadásra 

az érintetteknek.  

A támogatások elszámolásának ellenőrzése kapcsán tett megállapítások 

Sportegyesületek 

FUKU-DO Sportegyesület  

Az egyesület 2016. évi tevékenységéhez 450 e Ft összegű önkormányzati támogatásban 

részesült 53/2015. (III.16). sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozattal. További 

bevétele az SZJA 1 %-ból származóan 187 e Ft, tagdíj bevétel nem volt.  

Szövetségi tagsági díjra 96 e Ft, terembérleti díjra 61 e Ft, nevezési díjra 25 e Ft, edzőtábor 

költségeire 144 e Ft, bankköltségre 20 e Ft, nyomtatványra 8 e Ft, útiköltségre 54 e Ft került 

felhasználásra. A szervezet az önkormányzattól kapott támogatás teljes összegével elszámolt, 

azt működési költségeinek finanszírozására fordította.  

A szervezet pénztár záró egyenlege 74 e Ft, bankszámla záró egyenlege 50 e Ft. 

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

szabályoknak megfelelő. Teljes körűen benyújtásra kerültek a főkönyvi számlák, illetve 

a főkönyvi kivonat és az alapbizonylatok. 

- A sportfelszerelésekről készült nyilvántartás utólagos benyújtása szükséges.  

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

Polgári Vízi Sportegyesület  

A sportegyesület részére 2016. évben 350 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

Képviselő-testület által jóváhagyásra az 53/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsági határozattal.  A kapott támogatás összege a könyvelésben egyéb bevételként szerepel 

az előbbi összegben.  

Az egyesület egyéb bevétele magánszemélytől kapott támogatás 166 e Ft, tagdíj 64,5 e Ft, szja 

1 % 94 e Ft, gazdasági társaságtól kapott támogatás 200 e Ft. A szervezet könyvelése alapján a 

korábbi években nyújtott tagi kölcsön törlesztése címén 839.624 Ft került könyvelésre. 

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

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

tételes elszámolás szerint az alábbi kiadások merültek fel: A banki költség 15 e Ft, utazási 

költségtérítés 64 e Ft, kajak javítása 25 e Ft, könyvelési díj 45 e Ft, tagsági díj 35 e Ft, 

postaköltség 5 e Ft, nyomtatvány 11 e Ft, edzés, verseny költsége 31 Ft, rezsiköltség 60 e Ft, 

anyagköltség 58 e Ft, összesen 350 e Ft. 

2016. december 31-én a pénztár egyenlege 48 e Ft, a bankszámla egyenlege 250 e Ft volt. Az 

egyesület 2016.évre tervezte 1 db K1-es hajó vásárlását, melynek beszerzése bruttó 200 e Ft 

összegben 2017.január hónapban valósult meg.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő; 

- 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. 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

A tagdíj beszedéséről szóló bevételi pénztárbizonylatokat tagonként kell kiállítani, a befizetést 

a tagok aláírásukkal igazolták. 

Polgár Városi Sportegyesület   

A sportegyesület részére 2016. évben 4.867 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

Képviselő-testület által jóváhagyásra az 53/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsági határozattal.  A polgármester saját hatáskörben hozott döntése alapján működési célra 

380 e Ft támogatást nyújtott a szervezet kérelmére. 

Az egyesület 2016. évben 6.399 e Ft bevételt és ezzel szemben 6.278 e Ft költséget számolt el. 
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A bevételek között az Önkormányzattól kapott tárgyévi 4.247 e Ft-os támogatáson túl elhatárolt 

bevétel volt a „Polgári 3-as foci” rendezvényre 2015. évről áthozott összeg. Az egyesületnél 

761 e Ft közhasznú tevékenységből származó bevétel, tagdíj bevétel 48 e Ft, SZJA 1 %-a 73 e 

Ft, 270 egyéb célszerinti tevékenység bevétele került kimutatásra. 

A kiadások között a működéshez szükséges kiemelkedő nagyságrendű tételek: sportszerek 

beszerzése 248 e Ft, útiköltségek 662 e Ft, személyszállítás díja 1.371 e Ft, bérleti díjak 97 e 

Ft, sportszolgáltatás 131 e Ft, bérköltség 1.704 e Ft.  A pálya karbantartása 250 e Ft, energia 

költségre 420 e Ft, könyvelési díjra 120 e Ft, egyéb szolgáltatásra 648 e Ft, tagdíjra 55 e Ft 

került felhasználásra. 2016. december 31-i pénztár egyenleg 18 e Ft, bankszámla egyenleg 220 

e Ft.  

Az ellenőrzés során tett megállapítások: 

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

szabályoknak megfelelő, a kis értékű eszközök, valamint sportfelszerelések 

nyilvántartása is mellékelten benyújtásra került,  

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

a felmerült utazási költségeket vagy sem,   

- 80 e Ft összegben étkezés, azaz reprezentáció került elszámolásra egyéb személyi 

jellegű ráfordításként, a számla mellett nem szerepel az esemény megnevezése, illetve 

a résztvevők névsora. 

- a 2015. évi elszámolás során 1.048 e Ft maradvány keletkezett, ez a „Polgári 3-as foci”-

ra átutalt előfinanszírozás összege volt, mellyel 2016. évi felhasználás keretében 

számolt el.  

Polgár Város Kézilabda Sport Klub  

A sportegyesület részére 2016. évben 625 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

Képviselő-testület által jóváhagyásra az 53/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsági határozattal.   

Az egyesület 2016. évben összességében 640 e Ft bevételből gazdálkodott, melynek jelentős 

részét az önkormányzati támogatás jelenti, tagdíjakból származó bevételük 15 e Ft.  

A kiadások összege 612 e Ft, melyek közül legnagyobb volumenű tételek voltak: kiküldetési 

költség 177 e Ft, megbízási díjak összege 128 e Ft, könyvelési díj 60 e Ft, víz, villany, gázdíj 

38 e Ft, bérleti díjak 98 e Ft.  

A szervezet az önkormányzati támogatás összegét a működéséhez alapvetően szükséges 

kiadások finanszírozására fordította, sportszer vásárlása 6 e Ft összegben történt.  

Reprezentációs célokra történő felhasználás nem volt. 

Az egyesület 2016.12.31-i bankszámláinak egyenlege 41 e Ft, pénztáregyenlege 100 e Ft. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő,   
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- 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, ezek a bizonylatokon nem találhatóak,  

- a sport felszerelésekről személyenkénti nyilvántartást nem került az ellenőrzés részére 

átadásra 

- a versenyre utazáshoz kapcsolódó kiküldetési rendelvény alapján történő költségtérítés 

kifizetésekor nem járt el szabályszerűen az egyesület, több alkalommal nem került 

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

továbbá nem került csatolásra a saját tulajdonú gépjármű dokumentumainak másolata. 

Az elszámolás a bevételek teljes összegre vonatkozóan történt meg, a támogatás felhasználása 

megfelelt a támogatási szerződésben foglaltaknak.  

Civil szervezetek 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Az egyesület az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

400 e Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre. Az ellenőrzés részére átadásra került a 2016. évi teljes dokumentáció. 

Az egyesület összes 2016. évi összes tárgyévi bevétele 714 e Ft volt, ezen belül kiemelt tételek 

voltak: önkormányzati támogatás 400 e Ft, tagdíjból származó bevétel 24 e Ft, gazdasági 

társaságtól kapott forrás 240 e Ft, a 2015. évi maradvány 41 e Ft volt. 

Az önkormányzati támogatásból 182 e Ft az egyesület tulajdonában lévő gépjárművek, 

utánfutóik kötelező biztosítására, vizsgáztatásuk költségére, üzemeltetésükhöz szükséges hajtó-

kenő anyagok, akkumulátorok beszerzésére, gépjármű javítási munkáira használták fel. A 

támogatás többi részének igénybe vétele az alábbiak szerint alakult: 30 e Ft üzemorvosi 

vizsgálat költség, 40 e Ft könyvelési díj, védőruha beszerzés 67 e Ft, rezsiköltség 100 e Ft.   

A pénztár 2016. 12.31-i egyenlege 8 e Ft, a bankszámláké 63 e Ft volt.   

Az önkormányzati támogatás felhasznált összege: 400 e Ft. A szervezet alapbizonylatai minden 

számviteli követelménynek megfelelnek. A szakmai igazolások során megjelölésre került 

minden esetben, hogy pontosan milyen gazdasági esemény kapcsán merültek fel a szükséges 

kiadások. Az aláírásra jogosult személy  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő. 

A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának.  

Polgári Polgárőr Egyesület                   

Az egyesület az 53 /2016. (III.16.) sz. határozat alapján 400 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült. A 2016. évi iratanyagát a könyvelési dokumentációval együtt az ellenőrzés 

rendelkezésére bocsátotta. 
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A Polgárőr szervezet 2016. évi teljes bevétele 1.087 e Ft, ebből 49 e Ft magánszemélytől kapott 

adomány, 524 e Ft a HBM Polgárőr szövetségtől kapott támogatás, 400 e Ft önkormányzati 

támogatás. Az összes kiadás 978 e Ft volt.  

Az önkormányzati forrás terhére üzemanyag költség került elszámolásra.  

2016. december 31-i bankszámla egyenleg 30 e Ft, pénztáregyenleg 283 e Ft. 

A 2016. évi maradványból formaruha beszerzése indokolt, amely 2017. évben került 

megrendelésre és kifizetésre.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő, 

- a kifizetett számlákon hiányoznak a teljesítések szakmai igazolásai,    

- az egyesület 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, azonban teljesítésigazolás nem szerepel. 

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

A pénzügyi elszámolás szabályosan megtörtént, a kapott támogatás a támogatási szerződésben 

foglaltak szerint került felhasználásra.  

Élet Virága Egészségvédő Egyesület  

Az egyesület az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

100 e Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre.  Célként a BELAHAPI rendezvény és a Polgári Prevenciós napok rendezvényeinek 

megszervezése volt. 

A 2016. január 1.-i bankszámla egyenlege 55.234 Ft, a pénztár nyitó egyenlege 340 Ft volt. 

A szervezet 2016. évi jelentősebb összegű bevételei: 100 e Ft önkormányzati támogatás, 30 e 

Ft magánszemélyek támogatása, 30 e Ft tagdíj bevétel, 60 e Ft tagi kölcsön, 79 e Ft SZJA 1 % 

bevétele. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi tevékenység 

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

prevenciós napokat, ezekhez kapcsolódó kiadások szerepelnek a pénzügyi elszámolásban. Ilyen 

tételek voltak élelmiszeranyag beszerzés, terembérlet díj rendezvényhez, előadásokhoz 

kapcsolódó megbízási díjak, könyvelés díja, számlavezetési díj.  

A bankszámla 2016. december 31-i egyenlege 127.299 Ft volt. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő. 

- a reprezentációs költségek mellett nem szerepelnek az igénybevevők által aláírt jelenléti 

ívek, ennek pótlása indokolt.  
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- a támogatás összegével való pénzügyi beszámoló nem az önkormányzat által előírt 

tartalommal került benyújtása, mivel a 2015. évi maradvány felhasználását nem 

tartalmazza. 

Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási szerződésben 

foglalt céloknak.   

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

A sportegyesület részére 2016. évben 250 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

Képviselő-testület által jóváhagyásra az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsági határozattal.  Az egyesület az általános tartalék terhére polgármesteri hatáskörben 

történő döntés alapján 50 e Ft támogatásban részesült, célként a karácsonyi adományoz került 

megjelölésre. A szervezetnek 2015. évi maradványa nem volt.  

Tagdíjból származó bevétele 38 e Ft volt. A kiadások teljes összege 347 e Ft, ezen belül 

segélyezésre 88 e Ft, reklám, propaganda kiadásokra 48 e Ft, egyéb anyagköltségre 38 e Ft, 

véradók személyi jellegű kifizetésére 165 e Ft, irodaszerre 6 e Ft, szállítási költségre 1 e Ft 

került kifizetésre.  

A helyi szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan meghatározó az Önkormányzat által nyújtott 

támogatás, így erre a jövőben is számít a szervezet megyei irányítása.  

Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási szerződésben 

foglalt céloknak.   

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület 

A sportegyesület részére 2016. évben 200 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

Képviselő-testület által jóváhagyásra az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsági határozattal.   

A szervezet vezetője nem bocsátotta rendelkezésre az iratanyagot az ellenőrzés részére. 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület  

Az egyesület az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

100 e Ft önkormányzati támogatásban részesült.   

Az egyesület beszámolója alapján az összes bevétele 148 e Ft, melyből 48 e Ft a tagdíjbevétel, 

100 e Ft önkormányzati támogatás. A szervezet kiadásainak összege 182 e Ft volt, ebből 

kiadásként nem jelentek meg azok a tételek, amelyeket a tagok saját pénzből biztosítottak, az 

összeg megközelítőleg 60 e Ft volt.  

A kiadások és a bevételek közötti egyenlegből is látható, hogy a szervezet tevékenységéhez 

kapcsolódóan meghatározó az Önkormányzat által nyújtott támogatás.  

Az önkormányzati támogatás működési célú felhasználása: jogi ügyvédi szolgáltatásra 30 e Ft, 

weboldal fejlesztésére 51 e Ft, egyéb anyag költségre 19 e Ft.  

Az ellenőrzés részére benyújtott számlák a támogatás cél szerinti felhasználását támasztják alá.       
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Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

Az egyesület az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

358 e Ft önkormányzati támogatásban részesült.  Az egyesület az általános tartalék terhére 

polgármesteri hatáskörben történő döntés alapján 50 e Ft támogatásban részesült, célként a 

Karácsonyváró adománygyűjtő akció került megjelölésre. 

Az egyesület beszámolója alapján az összes bevétele 961 e Ft, melyből 553 e Ft a tagdíjbevétel, 

408 e Ft önkormányzati támogatás.  Az önkormányzati támogatás működési célra kapott 

részének felhasználása az alábbiak szerinti: könyvelési költség 152 e Ft, ingatlan bérleti díj 22 

e Ft, eszközök bérleti díja 72 e Ft, postai költségek 19 e Ft, egyéb anyag költség 93 e Ft. A 

karácsonyi adománygyűjtéshez kapcsolódó támogatással szabályszerűen elszámolt. 

A 2016. december 31-i pénztár egyenleg 91 Ft, a bankszámla egyenlege 153 e Ft volt. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő, a bizonylatok szakmai igazolással teljes körűen ellátottak.  A 

karácsonyi adományokhoz kapcsolódóan az érintett lakosok névsora csatolásra került.    

- az egyesület a költségek elszámolása tekintetében megfelelt teljes körűen az 

adójogszabályok előírásainak. 

Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási szerződésekben 

foglalt céloknak.  

Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 

Az alapítvány az 54/2016. (III.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

190 e Ft önkormányzati támogatásban részesült. Az egyesület az általános tartalék terhére 

polgármesteri hatáskörben történő döntés alapján 50 e Ft támogatásban részesült, célként az 

adventi jótékonysági est megrendezése került megjelölésre. Az önkormányzat által nyújtott 

támogatás az alapítvány közhasznú célú működéséhez alapvetően fontos bevételi forrás. 

A kapott működési célú támogatást a szervezet 10 fő polgári gyermek táboroztatásának 

költségére fordította. Az 50 e Ft összegű támogatásból az év végi adventi jótékonysági est 

megrendezésének költségeit fedezte. 

A szervezet az ellenőrzés részére benyújtotta a főkönyvi kivonatot, valamint a 2016. évi 

főkönyvi számlák kivonatát. 

A 2016. december 31.-i maradvány összege 41 e Ft volt.  

A számlák alapján megállapítható, hogy a támogatások felhasználása szabályszerűen történt és 

a támogatási célnak megfelelően.  

Az elszámolásként bemutatott számlán nem szerepel teljesítésigazolás. Az alapítvány nem 

nyújtott információt az előző évi maradvány felhasználásáról.   

 „Por Lingvo” Alapítvány 

Az alapítvány 2016. évben 110 e Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.   
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Az alapítvány az Önkormányzattól kapott támogatás terhére két kirándulást szervezett, két 

utazási költség számla került az elszámolás részeként benyújtásra. Az egyik az Aggteleken 

megrendezett koncertre utazás buszköltségét tartalmazza 48 e Ft összegben, a másik számla a 

Miskolci színházlátogatás buszköltségről szól, 36 e Ft összegben. A szervezet a jó tanulók 

részére év végén jutalomként könyveket adott, a beszerzéséről szóló számla összege 26 e Ft 

volt.  

Az elszámolásként bemutatott számlán nem szerepel teljesítésigazolás. Az alapítvány nem 

nyújtott be főkönyvi kivonatot, sem főkönyvi számlarészletezést, így nem nyújtott információt 

sem az előző évi maradványról, sem annak felhasználásáról. A 2016. év végi maradvány sem 

ismert az ellenőrzés számára. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a civil és sportszervezetek 2016. évi 

tevékenységéről és a támogatás felhasználásáról szóló tájékozatót tárgyalja meg, véleményével, 

észrevételével egészítse ki és a határozati javaslatot fogadja el. 

Polgár, 2017. március 13. 

 

      Tisztelettel: 

        Tóth József 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2017. (III.23.)  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: 2017.március 31. 

   

 

 


