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Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2018.  március  29-ei  testületi ülésére  

tűzte ki  a „Tájékoztató  a civil és sportszervezetek 2017. 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 2017. évben  

a sportszervezetek részére 6.292.000.- Ft összegű, a civil szervezetek támogatására 2.499.000.- 

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. 

2017. 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. 

2017. évben 4 sportszervezet, valamint 6 civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban, 

akik az alábbi tartalommal adtak számot a 2017. évi szakmai tevékenységük eredményeiről, 

sikereiről. 

Polgár Városi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2017. évben elért eredményeiről, programjairól: 

A felnőtt csapat 2017. évben a megyei II. osztályban játszotta mérkőzéseit.  Az elmúlt 

bajnokságban a versenykiírásban 9 csapat képviseltette magát a megyei II. osztály Északi 

csoportjában. A 27 fordulós bajnokságban minden csapattal háromszor kellett mérkőzni. Az 
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elmúlt évben az egyesület életében  jelentős volt a játékos mozgás, valamint  az edző 

személyében is változás történt.   A felnőtt csapat létszáma 20 fő volt, az ifi csapaté 19 fő. Az 

utánpótlás korosztályú csapataink létszáma  változóan alakult, mely változás egyrészt  az 

életkori sajátosságok, illetve más városban való továbbtanulási lehetőségek miatt következett 

be.  A felnőtt valamint  ifi csapat  jelenleg a  4. helyen  áll a  tabellán.  Az utánpótlás csapataink 

közül a Bozsik-egyesületi program keretében  versenyeztetett labdarúgók  viszonylag sikeresen 

vettek részt a fesztiválokon. Több sportoló is figyelemfelkeltő teljesítményt produkált a 

tornákon. 

Az egyesület az elmúlt évben is  részt vett  a már hagyománnyá vált Május 1. kupán, ahol a 

Polgár VSE igazolt játékosai dobogós helyet  értek  el. A megyei II. osztályú  tagság mellett  az 

egyesület folyamatosan  részt vett a MLSZ Bozsik -utánpótlás programjában 

Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, és Hajdúdorog csapataival, iskoláival.  Rendkívüli szervezési 

munkát igényel, hogy minden korosztályos csapatnál (U7, U9, U11, U13, ) megfelelő szakmai 

edzőt biztosítsanak. 

Az egyesület pályázatot nyújtott be két ízben is a NEA-MA-18-M és NEA-MA-18-SZ 

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

E két pályázatban működési és szervezési forráskiegészítésre 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 több TAO  pályázatot is igénybe vett, melynek keretében edzés eszközök, mezek, 

különböző készségfejlesztő eszközök  kerültek beszerzésre, valamint  megrendelésre kerültek 

az új öltözőpadok is.  A sporteszközökre fordítható összeg 3.462.800.- Ft  volt, melynek  

önerejét a 374.000.- Ft-ot az egyesület az éves költségvetés terhére  biztosított.  Egy további 

sikeres TAO  pályázattal  az  egyesület 600.000.- Ft-ot  kapott tárgyi eszközök beszerzésére, 

melynek keretében mosógép, szárítógép, porszívó került beszerzésre, ennek önereje 182.000.- 

Ft volt.  A TAO forrást ez ideáig két cég biztosította a Denico Kft., valamint a Timac Agro 

Hungaria Kft. A pályázat gerincét adó  épület felújításra és beépített pályaöntöző rendszerre 

tervezett  18 milliós összegre még nem  kötötte  meg az egyesület  az együttműködési 

megállapodásokat, de már történtek cégekkel tárgyalások, akik ekkora összegű TAO forrást 

tudnának biztosítani és egyben a kivitelezést is vállalni.  

A le nem hívott TAO támogatások  esetében lehetőség van kétszer egy év  hosszabbításra, 

illetve a pályázatban jóváhagyott  tételek átcsoportosítására.  

Polgári Vízi Sportegyesület 

Az egyesület 1991-ben alakult, tagjainak száma: 25 fő 

2017. évben generáció váltás történt az egyesület működésében és tevékenységében.  Jelenleg 

egy új korosztály felkészítése, alapozása indult meg a kajak-kenu sportban, így a versenyekben 

való eredmények csak a következő  években  várhatóak. 

Az elmúlt évben az egyesület tagjai részt vettek   a: 

- Tiszaújvárosban megrendezésre kerülő  fizikai felmérő versenyen 

- 24 órás evezésen:   Hajdúnánáson 

http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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- Sárkányhajó versenyen:  Hajdúnánáson 

     Tiszaújvárosban 

     Polgáron    

Az egyesület 2017. évben is biztosította tagjainak a rendszeres sportolást, a szabadidő hasznos 

eltöltését, ez egészséges életmódra nevelést. 

FUKU-DO Sportegyesület 

A karate csapat 30 éve működik városunkban, 15 éve önálló sportegyesületként, tagjainak 

száma 50 fő. 

Az elmúlt időszakban  számtalan magyar bajnoki, illetve diákolimpiai első helyezést értek el a 

sportegyesület versenyzői. A versenyzők jártak Szerbiában, Svájcban, Csehországban és  a 

Lengyelországban rendezett Ippon Shobu  Karate Európa bajnokságokon. 

Az edzések látogatottsága közel 100 %-os. 

A Fuku-Do Sportegyesület edzői hetente 5 edzést tartanak, 3 haladót és 2 foglalkozást az 

általános iskola alsó tagozatos  korosztálya részére. A haladó edzésen 20 fő, míg az kisiskolások 

részéről 30 fő vesz részt a foglalkozásokon. 

2017. évben két alkalommal volt övvizsgára lehetőség, amelyen 50 új fokozatot értek el a 

sikeres vizsgázók. Harmadik alkalommal került megrendezésre  Polgáron a II. Mikulás Kupa 

háziverseny, amely nagy élmény volt minden egyes versenyző, valamint a versenyt megtekintő 

szülők és sportkedvelők számára.  

Az egyesület a  Magyar Karate Szövetség alábbi rendezvényein vett részt 2017. évben: 

1. Szakmai hétvége – Edzői és vizsgáztatói továbbképzés, Tóth István és  Szabó Sándor 

István résztvételével, ahol „A” és „C” vizsgáztatói fokozatot szereztek  Dunaújvároban, 

2. Danvizsga felkészítő Budapesten, 

3. Magyar JKA Karate Szövetség közgyűlésén való  megjelenés Budapesten, 

4. Szakmai képzés, Dunaújvárosban, 

5. Danvizsga felkészítő Budapesten, 

6. Tanaka mester edzőtábor  Budapesten, melyen 4 napos időszakban 8 fő vett részt, a 

sportban való jártasság fejlesztése érdekében, 

7. Budapesten megrendezett Gasshuku edzőtábor /Kusihara és Sawada mester /, 

8. Szilvásváradi edzőtábor a Keleti régió karate klubjaival együtt, itt a Fuku-do 

Sportegyesület 30 tagja edzett napi két alkalommal, 

9. Szakmai képzés Budapesten. 

Az előző évek utánpótlás nevelésének köszönhetően a 2018.-as évben ismét indulnak a Fuku-

Do Sportegyesület karatésai a Magyar Karate Szövetség által rendezett versenyeken a 2018-as 

év  megalapozása és felkészítése is többek között a 2017-es év edzésein történt. 

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

Stílusszövetségnek. 

Az egyesület 2017-es évben is lehetővé tette Polgár város küzdősport iránt érdeklődő 

lakosainak a lehetőséget ezen sport művelésére.  
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Az egyesület aktívan kapcsolódik be a helyi, illetve kistérségi közösségek munkájába.  Évente 

több alkalommal rendez bemutatót a különböző ünnepségeken, egyrészt szórakoztatja a 

közönséget, másrészt népszerűsíti a sportágat. 

Polgár Város Kézilabda Sport Klub 

A Kézilabda Sport Klub létszáma: 20 fő 

A Kézilabda Sport Klub  a Hajdú-Bihar Megyei  bajnoksági  osztályban  játszik.  2017. évben  

16 mérkőzésen vettek részt,  melyből 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 10 vereséggel záródott. 

A dobott  és a kapott  gólok aránya: 373-483. Az  egyesület játékosa  Molnár Csaba  a 3. helyen 

végzett a góllövő listán 92 góllal.  A kézilabda bajnokságban részt vett a  Romániai  „Érsport-

Szalacs”  csapata is.  Június hónapban  Tiszaújvárosban vettek részt teremtornán. 

Az őszi felkészülést Tiszavasváriban  strand-kézilabda tornával kezdte meg a Sport Klub. 

Az őszi idényben az 5. helyen áll a kézilabda sport klub, a  10 mérkőzésből 3 győzelemmel,  7 

vereséggel zárult. A dobott és kapott gólarány:  232-276.  Az őszi bajnokságot oda-visszavágós 

fordulókban játszák le.  A 2018. évi felkészülés szintén az általános iskola tornatermében 

történik.  

A egyesület 2017. évben is kiemelt célként kezelte  a sportág népszerűsítését, az utánpótlás 

nevelést, azok versenyeztetését. 

 

Polgár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A szervezet taglétszáma: 18 fő 

A fenti létszámból szakfeladatellátásra  előírt képesítéssel rendelkezik 14 fő.  

A taglétszám bővítésére a Városi TV képújságában folyamatos a hirdetés közlése, 

sajnos  önkéntes társadalmi munkára jelentkező nincs. 

  

- A káresetek tűzek megelőzése érdekében  2017. 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 rendezvényen tűzoltó ügyeletet biztosít, 

melyre 2017. évben  7 alkalommal került sor  (pl.: tűzijáték, hurka-pite fesztivál, nyári 

koncertek, augusztus 20-ai ünnepség)  

- 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”. 

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

a tűzcsapok helyszíneit  ellenőrizték. 

- Oktatást, képzést 6 alkalommal szerveztek. 

- Az egyesület az alapszabálynak megfelelően tartotta elnökségi üléseit, éves beszámoló 

közgyűlését.  
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- A Hajdúnánási  Katasztrófa Kirendeltség, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság és a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság  a 2015-2017 évi működési 

tevékenységére kiterjedően  átfogó felügyeleti ellenőrzést végzett.   Az ellenőrzés során 

feltárt kisebb hibák az év folyamán kijavításra kerültek.  

- Az egyesület  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Tűzoltó 

Szövetség által kiírt pályázaton  felszereléseket nyert. Az eszközök átvételére  a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságon  2017. december 21-én került sor.  Az átvett 

eszközök az egyesület szakfeladatellátását szolgálják. 

- Az egyesület vezetősége a március 15-ei és október 23-ai városi megemlékezéseken  

elmúlt évben is részt vett a  koszorúzáson. 

 

Polgári Polgárőr Egyesület 

A szervezet taglétszáma: 70 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 ifjúság és családvédelem, a krízishelyezetekben  történő 

segítségnyújtás, továbbá  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. 

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

2017. 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. 

- Január – február hónapban a rendkívüli hideg időjárás következtében  a krízishelyzetbe 

jutott lakosokat segítették, melegedő, illetve tűzifa biztosításával. 

- Február hónapban  az általános iskolások farsangi rendezvényét biztosította az 

egyesület.  

- Március hónapban  megtörtént a nyugdíjasok részére a  biztonságos közlekedés és 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos  előadás. 

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

illetve részt vett a koszorúzáson. 

- Április 1.-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. 

- Április elején  a húsvéti ünnepekre tekintettel,  a központi bevásárló helyeken  fokozott 

megfigyelő járőrözést, és felügyeletet tartott az egyesület. 
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- 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. 

- Május 1-ei  BELAHAPI  rendezvényen  a polgárőrség csapata úgy a járőrözésben, mint 

a programszervezésben is részt vett.  

- A vakáció előtt az iskola tanulóit KRESZ Park  felállítása mellett készítették fel a 

biztonságos közlekedésre. 

- Június hónapban az egyesület tagjai biztosították az általános iskola ballagási 

ünnepségének zavartalanságát. 

- A nyár beköszöntével a településen  három alkalommal a „Nyári buliesték” 

lebonyolításánál  biztosították a lakosság számára a nyugodt, zavartalan szórakozást. 

- Július 29.-én    az egyesület tagjai szolgálatot biztosítottak a Tiszagyulaházán 

megrendezett  XI. 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 

megszervezésre a polgárőrtársak bevonásával. 

- 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,  szolgálatot tartottak a 

nagyobb bevásárló helyeknél. 

- Fentieken kívül az év folyamán rendszeresen biztosították a lakosság  biztonsága 

érdekében a járőrözéseket. Megszervezésre kerültek hétvégi focimérkőzések 

felügyeletei, illetve a  városi könyvtár kérésére visszatérő ellenőrzéseket tartottak. 

 

 

Élet Virága Egészségmegőrző Egyesület 

 

Az egyesület 14 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. 

2017. március  03-04.-én került megrendezésre a XI.  Prevenciós  nap. 

A rendezvény alkalmából   az Ady Endre Művelődési Központ és könyvtár előcsarnokában 

gyógyteákat reform ételeket mutattunk be (pl. köles hajdina, melyek magas rozstartalmuk és 

élettani hatásuk miatt hiányoznak  a napi táplálkozásunkból.)  

A prevenciós napok keretében az alábbi előadásokban vehettek részt az érdeklődők: 

Géczy Gábor atomkutató  egyetemi tanár a Mag Egyesület Alapító tagja, magyar Népgyógyász  

beszélt  a népi gyógyító hagyományokról , kitért a magyar nyelv összetett szépségeire, annak 

szakrális értelmezéseire.   Az előadás szólt többek között a régi paraszti gyógymódokról, 

amikor a  gazdaságokban nem volt orvos, csak  füvesasszonyok, gyógykovácsok, akik minden 

betegségre találtak  gyógymódot. 

A   tanár úr megelégedéssel távozott  az előadásról, mivel látta, hogy Polgáron is van egy 

közösség, aki felvállalja az Ő általa is támogatott eszmeiséget.  

Az előadássorozat másnapján  Szabóné Magyar Mária  tartott előadást a biorezonancia 

hasznosságáról. Szintén előadásával gazdagította a rendezvényt Karácsony Mariann magyar 

népgyógyász, aki az öngyógyítás lépeseiről tartott  érdekes előadást. 
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Az Élet Virága Egyesület  2017. évben  először vett rész a  Hurka pite fesztiválon a Méhész 

Egyesülettel, ahol  hurka, kolbász, májas pogácsa és káposztás húst készítettek. Fazekas László 

az egyesület hentese  a kiváló böllér címet nyerte el. 

 

Május 1-én a Strandfürdőn az egyesület családi légkörben töltötte el a BELAHAPI fesztivált,  

ahol tárcsán és fóliában sütött hús és burgonyát készítettek. 

Augusztus 12-én a Sárkányhajó Fesztiválon szintén jelen volt az egyesület, ahol a 

főzőversenybe is beneveztek. 

 

A városi könyvtár kérésére az egyesület elnöke előadást tartott a helyes 

táplálkozásról,mozgásról, és pozitív gondolkodásról. 

Az egyesület  jelen volt az ősszel megrendezésre került  Retró Véradás eseményén is. 

 

Az egyesület aktívan kiveszi a részét a város által szervezett eseményeken,  megemlékezéseken. 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

A szervezet taglétszáma:  116 fő. A szervezet céltudatosan alakította ki feladatait, 

tevékenységeit, mely által az elért eredmények leginkább az aktív tagoknak köszönhető.   2017.  

évben 9 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  vagy  térségben lakó lakos – súlyos műtétjéhez kapcsolódott. 

Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló rétegekre. 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 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 Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

2014. december 12-én  alakult meg az Egyesület  98 fővel. 

A 2017. év első közös rendezvénye a Nőnap volt,  március 10-én.  Az egyesület férfi tagjai 

virággal és egy kis vendéglátással kedveskedtek a nő társaknak.  A rendezvényt a 

Hajdúdorogról érkezett néptánc együttes  műsora tette színvonalasabbá . 
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A 2017. március 15-i Nemzeti Ünnepen az egyesület vezetősége részt vett a városi ünnepségen 

és koszorúzáson. 

A  2017. április elsején megrendezett IV. Hurka-pite fesztiválon a Lokálpatrióták  csapata részt 

vett a disznó vágásban és  Hurka-pite készítésben. 

A BELAHAPI Fesztiválon  teljes létszámmal voltak jelen a rendezvény programjain. Vasalt 

lángos sütéssel, járultak hozzá  a fesztiválon résztvevők ellátásához, de nem hiányzott a 

vendéglátásból a debreceni páros kolbász  és a csapolt sör sem. Az egyesület  a főzőversenybe 

is benevezett, ahol a „ Hortobágyi keselylevessel”  III. helyezést értek el. 

Testvérvárosunk Tiszaújváros,  harmadik alkalommal rendezte meg a Hajdúk a Szigeten  

gasztronómiai fesztivált, melyre az egyesület is meghívást kapott.  Az egyesület  főző csapata 

a rendezvényen részt vevőket   lecsós rizzsel vendégelte meg. 

2017. október 7-én  nagy lelkesedéssel került megrendezésre a Hagyományőrző Disznóvágás. 

Az egyesület minden tagja disznótoros estebéddel zárta a napi munkát.  

2017. október 23.-i Nemzeti ünnepünkön egyesület vezetősége részt  vett  a koszorúzáson  és a 

városi ünnepségen.  

2017. december 20.- 2017. december 23.-a között  a város főterén három napos   lokálpatrióta 

adománygyűjtés került megszervezésre a rászorulók részére.  Az összegyűlt adományokból 197 

család kapott karácsonyi csomagot, mely tartós élelmiszert, gyümölcsöt és édességet 

tartalmazott. 

Az Egyesület taglétszáma 2018. március 06-án 111 fő. 

 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

 

A szervezet létszáma 17 fő. 

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

áll kapcsolatban,  akik fő célkitűzéseiket segíteni tudják.  2017. évben  az egyesület  több 

alkalommal szervezett adománygyűjtést, illetve adomány osztást, mely által a rászorulók 

részére   tudtak  ruhaneműt és élelmiszer csomagot biztosítani.  Az elmúlt évben  az idősek 

napja  ünnepségen  az egyesület  2 db ajándékkosárral támogatta a  rendezvényt.  A  városi 

szórakoztató programokon is  szervezett formában képviselte magát az egyesület.   2017. évben 

első ízben kapcsolódott be  a Hurka-Pite fesztivál programjába, ahol  közmegelégedésre  

jelentős mennyiségű  ízletes  hájas süteménnyel  bővítették a fesztivál  hagyományőrző  

ételkülönlegességeit. A rendezvényre kilátogató lakosok  visszajelzése alapján  az elkövetkező 

évek Hurka-pite rendezvényeire is visszavárják az egyesületet ezzel a  nem mindennapi 

gasztronómiai ételkülönlegességgel. 

Fenti programokat egyrészt az önkormányzati támogatásból, másrészt  saját erőből tudták  

megoldani.  

Az elmúlt évben az egyesület két alkalommal tartott családi napot, ahová minden alkalommal 

a támogató szervezetek is meghívásra kerültek. Az egyesület mint minden évben, így  2017-

ben is meghívást kapott a Nemzeti ünnepekre, mely ünnepi megemlékezéseken  képviselte 

magát.   
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A civil szervezetek és sportegyesületek évenkénti önkormányzati támogatásának pénzügyi 

jellegű szabályszerűségi ellenőrzése 2017.évre vonatkozóan az előző évhez hasonlóan a 

Pénzügyi Irodavezető által kerül elvégzésre, melynek megállapításai szervezetenként az 

alábbiak.  

Sportegyesületek 

FUKU-DO Sportegyesület  

Az egyesület az 58/2017. (III.22.) számú Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozattal 

2017. évi tevékenységéhez 550.000 Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült. A 

szervezet éves bevétele 977.427 Ft volt, az önkormányzati támogatáson túl további bevétele az 

SZJA 1 %-ból származóan 110.663 Ft volt, illetve a vállalkozásoktól kapott szponzori 

támogatás összege 92.111 Ft, tagdíj 100.000 Ft volt. 

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 50.325 Ft, a banki nyitó egyenleg 74.325 Ft volt. 

Az önkormányzati támogatás terhére elszámolt jelentős nagyságrendű tételek az alábbiak 

voltak: szövetségi tagsági díj 130.000 Ft, terembérleti díj 187.040 Ft,  edzőtábor költségei 

225.500 Ft, vizsgadíj Ft, továbbképzés 22.000 Ft került felhasználásra. A szervezet az 

önkormányzattól kapott támogatás teljes összegével elszámolt, azt működési költségeinek 

finanszírozására fordította.  

A 2017. december 31-i pénztár egyenleg 20.110 Ft, a bankszámla egyenlege 2.442 Ft volt. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

- 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 benyújtása is határidőben megtörtént. 

- A saját gépjármű használat elszámoláshoz szükséges dokumentum másolatok 

utólagosan benyújtásra kerültek.  

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

Polgári Vízi Sportegyesület  

A sportegyesület részére 2017. évben 350 e Ft működési célra fordítandó támogatás került 

jóváhagyásra az 58/2017. (III.22.) sz.  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozattal.  A 

kapott támogatás összege a könyvelésben egyéb bevételként szerepel az előbbi összegben. Év 

közben további 35.000 Ft összegű támogatást kapott MKKSZ tagdíj befizetésére, a felhasználás 

elszámolása a megjelölt célnak megfelel. 

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 47.850 Ft, a banki nyitó egyenleg 249.216 Ft volt. 

Az egyesület egyéb bevételei:  magánszemélytől kapott támogatás 55.000 Ft, tagdíj 108.000 Ft, 

szja 1 % 181.744 Ft, gazdasági társaságtól kapott támogatás 400.000 Ft, MKKSZ által nyújtott 

támogatás 280.000 Ft. Az egyéb szervezetektől kapott támogatás terhére kajak vásárlása 

200.000 Ft összegben történt. 
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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 jelentősebb összegű kiadások merültek fel: banki költség 

20.098 Ft, saját gépjármű használat költsége 65.744 Ft, kajak és egyéb eszközök javítása 20.165 

Ft, rezsiköltség 89.331 Ft, fogyóeszköz költség 33.741 Ft, szerszám vásárlás 5.498 Ft, 

könyvelési díj 40.000 Ft, egyéb anyagköltség 47.154 Ft.  

A 2017. december 31-i pénztár egyenleg 6.085 Ft, a bankszámla egyenlege 265.698 Ft volt. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő; 

- a saját gépjármű használat elszámolásához szükséges jármű okmányok másolata 

utólagosan benyújtásra került.  

- az eszközbeszerzési számlákon minden esetben hiányzott a nyilvántartásba vételi szám 

feltüntetése, a szervezet leltárát az elszámolás mellékleteként csatolták.  

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

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

befizetést a tagoknak aláírásukkal kell igazolniuk, felhívtuk a figyelmet a jövőben a pénzügyi 

szabályok betartására.  

Polgár Városi Sportegyesület   

A sportegyesület részére 2017. évben 5.147 e Ft működési célra fordítandó támogatás került  

jóváhagyásra az 5/2017. (III.22.) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozattal.  A 

polgármester saját hatáskörben hozott döntése alapján a 2018. évi  működési célú támogatás 

terhére 560 e Ft támogatást nyújtott a szervezet kérelmére a TAO pályázati önrész biztosítása 

érdekében. Az egyesület 2017. évben 10.220.851 Ft bevételt és ezzel szemben 10.344.646 Ft 

költséget számolt el. 

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 191.958 Ft, a banki nyitó egyenleg 17.810 Ft volt. 

Az egyesületnél 761 e Ft közhasznú tevékenységből származó bevétel, tagdíj bevétel 59 e Ft, 

SZJA 1 %-a 125.586 Ft, működési költség térítés 134.000 Ft, nyári szünidei tábor költségének 

támogatása 100.000 Ft, vállalkozói támogatás 90.250 Ft, sportszolgáltatás 441.242 Ft, TAO 

tárgyi eszköz beszerzés támogatás 418.731 Ft, TAO utánpótlás nevelés támogatás 3.097.099 

Ft. A beszerzésekből 4.062.760 Ft valósult meg pályázati forrásból. 

A pálya karbantartása 351.600 Ft, energia költségre 318.244 Ft, könyvelési díjra 120.000 Ft 

,egyéb szolgáltatásra 656.247 Ft, bankköltségre 139.919 Ft került felhasználásra. A kiadások 

között a működéshez szükséges kiemelkedő nagyságrendű tételek: sportfelszerelések 3.210.481 

Ft, utazási  kiküldetési költség 800.112 Ft, személyszállítás díja 795.060 Ft, bérleti díjak 

435.200 Ft, igénybe vett szolgáltatások 656.247 Ft, bérköltség 1.814.215 Ft, tárgyi eszköz 

beszerzés 1.214.149 Ft. A fentiek alapján megállapítható, hogy az egyesület az önkormányzati 

támogatást a megállapodásban foglaltaknak megfelelően működési célra fordította.  

2017. december 31-i pénztár egyenleg 84.975 Ft, bankszámla egyenleg -368 Ft.  
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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 szakmai igazolások kiegészítése szükséges, mivel több esetben az igazolást végző 

személy aláírása mellett nem került megjelölésre a beszerzés, felhasználás célja, ezek 

pótlása folyamatban van,  

- a tagdíj beszedéséről szóló bevételi pénztárbizonylatokat tagonként kell kiállítani, mivel 

a befizetést a tagoknak aláírásukkal kell igazolniuk, felhívtuk a figyelmet a jövőben a 

pénzügyi szabályok betartására.  

Polgár Város Kézilabda Sport Klub  

A sportegyesület részére 2017. évben 625 e Ft működési célra fordítandó támogatás került 

jóváhagyásra az 58/2017. (III.22.) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozattal, ennek 

megfelelően a támogatási megállapodás megkötésre került. 

Az egyesület elszámolási kötelezettségének nem tett eleget a megjelölt határidőben, a szervezet 

részéről többszöri megkeresés ellenére sem került a mai napig dokumentáció benyújtásra. 

Civil szervezetek 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Az egyesület a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

400.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre. A Pénzügyi Iroda részére ellenőrzés céljából átadásra került a 2017. évi teljes 

dokumentáció. 

Az egyesület összes 2017. évi összes tárgyévi bevétele 747.394 Ft volt, ezen belül kiemelt 

tételek voltak: önkormányzati támogatás 400 e Ft, tagdíjból származó bevétel 21.600 Ft, 

gazdasági társaságtól kapott forrás 240.000 Ft, eszközértékesítés bevétele 15.000 Ft, a 2016. 

évi maradvány 70.790 Ft volt. 

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 8.215 Ft, a banki nyitó egyenleg 40.830 Ft. 

Az önkormányzati támogatásból 272.814 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 vételéhez kapcsolódód kiemelt tételek az alábbiak: 30.000 Ft 

üzemorvosi vizsgálat költség, 45.720 Ft könyvelési díj, rezsiköltség 35.128 Ft.   

A 2017. december 31-i pénztár egyenleg 15.345 Ft, a bankszámla egyenlege 62.574 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: 
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- az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli 

szabályoknak megfelelő,  

- a bizonylatok mindegyikén szerepel a szakmai teljesítés igazolás, 

- a tagdíjak beszedése és a pénztárbizonylat kiállítása - a pénzügyi szabályoknak 

megfelelően - befizetőnként történt. 

A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának.  

Polgári Polgárőr Egyesület                   

Az egyesület a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági határozat alapján 

600.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre.   

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 16.680 Ft, a banki nyitó egyenleg 25.381 Ft volt. 

A Polgárőr szervezet 2017. évi teljes bevétele 1.048.700 Ft volt, ebből 60.000 Ft 

magánszemélytől kapott adomány, 278.200 Ft a HBM Polgárőr szövetségtől kapott támogatás, 

600.000 Ft önkormányzati támogatás, vállalkozások által nyújtott támogatás 50.000 Ft, 

Országos Polgárőr Szövetség támogatása 60.500 Ft volt.  Az összes kiadás 978 e Ft volt.  

Az önkormányzati forrás terhére igénybe vett szolgáltatásként postaköltségre 20.021 Ft, mobil 

telefon költségre 19.521 Ft, könyvelési díjra 60.000 Ft, fűtőanyagra 156.778 Ft került 

ráfordításra. A közüzemi díjakra, nyomtatvány, irodaszer költségre 135.239 Ft-ot, 

bankköltségként 57.522 Ft-ot, biztosítási díjra 37.258 Ft-ot használtak fel, személyi jellegű 

kifizetéseken belül cégautóadóra 60.500 Ft-ot, saját gépjármű használatra 79.384 Ft-ot 

fordítottak. 

Az önkormányzati támogatást a megállapodásban foglalt célnak megfelelően használták fel.  

2017. december 31-i pénztár egyenleg 72.685 Ft, bankszámla egyenleg 53.167 Ft volt.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő,  

- a kifizetett számlákon hiányoznak a teljesítések szakmai igazolásai, ezek teljeskörű 

pótlása folyamatban van, 

- az egyesület által használt járműre menetlevelet vezetnek az egyesület tagjai,   

- az egyesület JMP 948 frsz-ú Suzuki Ignis típusú személygépkocsi használatára 

vonatkozóan az üzemanyagszámlákon minden esetben szerepel a gépkocsi rendszáma, 

azonban teljesítésigazolás néhány esetben nem található, a hiányosság pótlása 

szükséges. 

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

foglaltak szerint került felhasználásra.  
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Élet Virága Egészségvédő Egyesület  

Az egyesület a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  határozat alapján 

250.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre. A szervezet célja az egészséges életmód megőrzése, melyet rendezvényeken 

történő közreműködés, szemléletmód formálás útján kívánnak a lakosság számára közvetíteni.  

A 2017. január 1.-i bankszámla egyenlege 127.299 Ft, a pénztár nyitó egyenlege 0 Ft volt. 

Az egyesület bevételei 2017. évben az alábbiakból tevődtek össze: 250.000 Ft önkormányzati 

támogatás,  6.000 Ft magánszemélyek támogatása, vállalkozásoktól kapott támogatás 50.000 

Ft, 28.000 Ft tagdíj bevétel, 56.006 Ft SZJA 1 % bevétele.   

A XI. Prevenciós-napra fordított költség 64.647 Ft, a BELAHAPI Fesztivál költsége 9.684 Ft, 

a Hurka-Pite Fesztivál költsége 136.741 Ft,  a Sárkányhajó fesztivál költsége 2.450 Ft volt. Az 

egyesület egyéb költségeként a könyvelési díj 24.000 Ft, a kiküldetés díja 13.103 Ft összegben 

kerültek az önkormányzati támogatás terhére elszámolásra.  

A bankszámla 2017. december 31-i egyenlege 233.090 Ft volt. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő. 

- a számlákon teljes körűen szerepeltek a szakmai igazolások   

- a tagdíjakról szóló bevételi pénztárbizonylatok név szerint kerültek kiállításra a tagdíjak 

befizetéséről 

Az önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási szerződésben 

foglalt céloknak.   

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület  

Az egyesület a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozat alapján 

200.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre. 

A 2017. január 1.-i bankszámla egyenlege 0 Ft, a pénztár nyitó egyenlege 32.830 Ft volt. 

Az egyesület 2017. évben NEA pályázaton nyert 500.000 Ft támogatást eszközbeszerzésre.  

Az önkormányzati támogatást az alábbi kiadásokra kívánják elszámolni: közgyűlések 

megszervezésére 158.000 Ft, egyesületi pólók költségére 23.000 Ft, koszorúzások kiadásaira 

15.360 Ft, honlap fenntartására 6.350 Ft, Postaköltség 865 FT, szabadidő sátor beszerzésére 

47.000 Ft, ajándék csomagok Idősek napjára 8.025 Ft, városi rendezvények anyag szükségletére 

15.490 Ft, közjegyzői díjra 4.500 Ft. A támogatás igénybe vétele a megállapodásban foglalt 

céloknak megfelel, az elszámolás szabályszerű.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő,  
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- a reprezentációs jellegű számla mellett az igénybe vevők névsora, aláírása teljeskörűen 

megtalálható a dokumentum mellékleteként,  

- a tagdíjakról szóló bevételi pénztárbizonylatok név szerint kerültek kiállításra a tagdíjak 

befizetéséről. 

Az egyesület működéséhez szükséges az önkormányzat által nyújtott támogatás.  

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

Az egyesület a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozat alapján 

500 e Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés került 

megkötésre.  Az egyesület az általános tartalék terhére polgármesteri hatáskörben történő 

döntés alapján 50 e Ft támogatásban részesült, célként a Karácsonyváró adománygyűjtő akció 

költségei kerültek megjelölésre, az összeg felhasználása is ennek megfelelően történt. Az 

egyesület beszámolója alapján az összes bevétele 1.145 e Ft, melyből 595 e Ft a tagdíjbevétel, 

550 e Ft önkormányzati támogatás.   

A pénztár 2017. január 1.-i nyitó egyenlege 91.200 Ft, a banki nyitó egyenleg 153.083 Ft. 

Az önkormányzati támogatás működési célra kapott részének felhasználása az alábbiak szerinti: 

könyvelési költség 152,4 e Ft, ingatlan bérleti díj 5 e Ft, eszközök bérleti díja 80 e Ft, postai 

költségek 9,3 e Ft, egyéb anyag költség 239 e Ft, bankköltség 14 e Ft.   

A 2017. december 31-i pénztár egyenleg 181.910 Ft, a bankszámla egyenlege 172.333 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 nyújtott támogatási összegek felhasználása megfelel a támogatási 

szerződésekben foglalt céloknak.   

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

A szervezet a 112/2017. (IV.16) sz. Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozat alapján 

300.000 Ft önkormányzati támogatást kapott, melyről támogatási szerződés került megkötésre. 

Karácsonyi segélycsomagok költségére 50.000 Ft támogatásban részesültek, amelyről a 

polgármester átruházott hatáskörében eljárva hozott döntést.  

A helyi vöröskereszt szervezet a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 

jogilag és gazdaságilag nem önálló szervezeti egysége. Bevételei tagdíjból és támogatásokból 

származnak, könyvelésük egyedi kód alkalmazásával történik.  

A szervezetnek 2016. évi maradványa 0 Ft volt, 2017. évben keletkezett bevétele 429.490 Ft, 

mely azonos a kiadások összegével, így 2017. év végén maradvány nem keletkezett.  
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Az önkormányzat által nyújtott támogatásból – retro véradás, a „vámpírok éjszakája” 

rendezvény költségeire illetve donormegbecsülésre 250.405 Ft-ot fordítottak, az 

elsősegélynyújtás népszerűsítéséhez kapcsolódó költségek összege 49.595 Ft.  

A postai úton benyújtott hitelesített bizonylat másolatok szakmai igazolással ellátottak, 

megjelölve a felhasználás pontos célját.  

Az ellenőrzés megállapításai :  

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

szabályoknak megfelelő. 

- a szervezeten belüli kód szerinti lista megfelel a támogatási megállapodásban foglaltak 

szerinti, a támogatás és annak igénybe vételére vonatkozó elkülönített nyilvántartásnak. 

Az önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási szerződésben 

foglalt céloknak.   

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti beszámolók által betekintést kaphattunk a városunkban működő civil és 

sportszervezetek programjairól  az év során végzett munkáiról. 

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.  

Megállapíthatjuk, hogy ezen szervezetek a mindennapi életünkben igen fontos szerepet töltenek 

be, karitatív tevékenységükkel, egészségformáló, közösségformáló erejükkel, gazdag 

programjaikkal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a civil és sportszervezetek 2017. évi 

tevékenységéről és a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót tárgyalja meg, 

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

Polgár, 2018. március 21. 

      Tisztelettel: 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2018. (III. 29.)  sz. határozata 

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

sportszervezetek 2017. évi tevékenységéről és pénzügyi elszámolásáról”  szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a tájékoztatóban  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: 2018. április 10. 

   

 


