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Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

                         Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Ikt. szám:  I/3300-1/2019. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Munkaterve szerint, a 2019.  március  

28-ai  testületi ülésre  ütemezte be  a civil és sportszervezetek 2018. évi tevékenységéről szóló  

beszámoló 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 2019. 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. 

2018. 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. 

2018. évben 4 sportszervezet, valamint 6 civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban, 

akik az alábbi tartalommal adtak számot a 2018. évi szakmai tevékenységük eredményeiről, 

sikereiről.  

 

 

Polgár Városi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 67 fő.  

A felnőtt csapat 2018. évben a megye II. osztályban kezdte a bajnokságot. Az idei versenykiírás 

szerint 10 csapat képviselteti magát a Megyei II. osztály Északi csoportjában. 27 fordulós 

bajnokságban minden csapattal háromszor kell mérkőzni. Nyáron egy stabil megye 2-es csapat 

felállításán dolgoztak, melynek következtében jelentős volt a játékos mozgás. Az edzői 

feladatokat továbbra is Kövér Zsolt látja el a felnőtt csapatnál. Az U19-es korosztályt továbbra 
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is Rácz Ferenc vitte a szezon végéig. A további utánpótlás csapatok edzője jelenleg is Dohány 

László. A felnőtt csapat létszáma 20 fő volt a 2018-es évben. Az ifi csapaté 19 fő. Az utánpótlás 

korosztályú csapat létszáma változóan alakult, ez főként köszönhető az életkori 

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

labdarúgók összlétszáma 2018-ban 55 fő volt. A fenti létszámok a 2019-es évre is 

megközelítőleg iránymutatók.  

Az ifi csapat a 6. helyen áll jelenleg a tabellán. Rácz Ferenc vezetőedzőnek köszönhetően az ifi 

csapat az utóbbi évek legösszetettebb és legegységesebb csapata. A csapat nagy része polgári 

játékos, de járnak át Tiszadobról és Tiszaújvárosból is edzésre és mérkőzésre. Az edzéseket 

átlagosan 12-14 gyerek látogatja. Sikerült megtalálni azt a személyt aki fegyelemmel és 

odafigyeléssel tud ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. 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 fesztiválokon. Több sportoló is 

figyelemfelkeltő teljesítményt produkál 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 2018-as 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 legfőbb célkitűzései között szerepel, hogy a következő  évben a felnőtt csapat 

kiharcolja a megyei I. osztályban való szereplés jogosultságát, illetve a tabellán az erős 

középmezőny között helyezkedjen el. Ezen cél megerősítéseként, további intézkedéseket tettek. 

Sikerült új játékosokkal bővíteni a keretet, akik minden bizonnyal sokat tudnak hozzátenni a 

csapat teljesítményéhez. A felnőtt csapat 21 fővel indul a tavaszi szezonban, így a kezdő 

játékosok mellett minőségi kispaddal is rendelkezik az egyesület. Az ifi játékosok közül 2-3 fő 

megérett a felnőtt gárdával való pályára lépésre, így őket foglalkoztatni tudják mind a felnőtt 

és mind az ifi csapatban. Az utánpótlás csapatok közül, a Bozsik program keretében hazai 

rendezésű fesztivált szerveznek Hajdúnánás, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog csapataival, 

ezzel is népszerűsítve a sportágat. 

Az egyesületnek jelenleg a TAO-program keretében két folyamatban lévő sportfejlesztési 

pályázata van, amelyet az MLSZ infrastruktúra szabályzata figyelembevételével, valamint az 

Önkormányzat támogatásával kíván megvalósítani. A hosszabbított, és a tavaly benyújtott 

sportfejlesztési programukban jóváhagyott összegek feltöltésre kerültek a támogató cégek 

részéről. A 2016/17-es hosszabbított sportfejlesztési program támogatói: Star Network MCN 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, 

Santé Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság. A támogatás összege: 12.773.890 Ft. A 

tavalyi évben benyújtott pályázat támogatói: Infogroup FM Ingatlanüzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság, illetve a Nóra-97 Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság. a támogatás összege: 16.493.375 Ft. A sportszakmai program komplett épület 

felújítást, automata-öntözőrendszer kiépítést, új lelátót és belső területrendezést tartalmaznak. 

Az egyesület nem tervezi a pályázatok határidő szerinti hosszabbítását, a beruházásnak 2019. 

június 30.-ig kell elkészülnie. A pénzügyi elszámolásnak 2019. július 30-ig kell eleget tenni. 
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Polgári Vízi Sportegyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

Az egyesület 1991-ben alakult, jelenlegi taglétszáma 21 fő 

A 2018-as évben korosztály váltás történt, így az edzéseken nagyobb részt a fiatalabb korosztály 

vesz részt. Heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) tartanak edzést. A fiatalabb 

korosztály a versenyeken korlátozott számban vesz részt, részükre inkább  felkészítő edzések 

vannak, mely megfelelő alapja a későbbi versenyen való részvételnek.   

2018. évi versenyek és az azokon elért eredmények: 

Tiszaújváros:  Évadnyitó versenyen, 

  Sárkányhajó verseny 2. helyezés 

  fizikai állapot felmérés 

Hajdúnánás:  - 24 órás evezésen 

  Sárkányhajó verseny 1. helyezés 

Polgár:  Sárkányhajó verseny két csapattal 2. hely 

Az eredmények biztatók, a felkészülés egész évben folyamatosan zajlik.  

 

 

FUKU-DO Sportegyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 45 fő.  

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

száma 40 fő. 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  korosztály részére. A haladó edzésen 15-en, kisiskolások 25-en 

vesznek részt a foglalkozásokon. 

Három alkalommal volt övvizsgára lehetőség, amelyen 45 új fokozatot értek el a sikeres 

vizsgázók. Harmadik alkalommal rendezték meg Polgáron a Mikulás Kupa háziversenyt, 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 2018. évben: 

1. 2018. január 26-28. Éves Szakmai hétvége – Edzői és vizsgáztatói továbbképzés, 

melyen Tóth István és  Szabó Sándor István „A” és „C” vizsgáztatói fokozatot szerzett 

Kecskeméten.  

2. 2018. március 2-4. Palóc edzőtábor – Sawada és Otha japán mesterek irányításával. 

3. 2018. március 21. Magyar JKA Karate Szövetség közgyűlés Budapesten. 

4. 2018. április 25. Szakmai képzés, Budapest 

5. Danvizsga felkészítő Budapesten, 

6. 2018. július 15-17. három napos Tanaka mester edzőtábor  Budapesten, melyen  5 fő 

vett részt, a sportban való jártasság fejlesztése érdekében. 
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7. 2018. július 11-14. Budapesten megrendezett Gasshuku edzőtábor Kurihara és Sawada 

mesterek irányításával. 

8. Szilvásváradi edzőtábor a Keleti régió karate klubjaival együtt, itt a FUKU-DO 

Sportegyesület 20 tagja edzett napi két alkalommal. 

9. 2018. október 24. szakmai képzés Budapesten. 

Az előző évek utánpótlás nevelésének köszönhetően a 2018.-as évben ismét indultak az 

egyesület sportolói a Magyar Karate Szövetség által rendezett versenyeken.  

1. 2018. február 24.   X. Kunmadaras Kupa 

2. 2018. április 28.   XV. Ippon Shobu Diákolimpia, Gödöllő 

3. 2018. szeptember 22.  II. Shokukan Kupa, Mogyoród 

4. 2018. október 20.  III. Saino Kupa, Gödöllő 

5. 2018. október 27.   Ippon Shobu Magyar Bajnokság, Eger 

A 2018-as évben megkezdett szakmai munkát kívánja folytatni a FUKU-DO Sportegyesület a 

2019-es évben is.  

 

 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma: 18 fő 

A fenti létszámból szakfeladat ellátásra  előírt képesítéssel rendelkezik 13 fő.  

A taglétszám bővítésére a Városi TV képújságban  felvételt hirdettek, de önkéntes társadalmi 

munkára jelentkező nem volt.  

2018. évi tevékenységek: 

- A káresetek (tüzek) megelőzése érdekében a Városi TV-ben felhívást tettek közzé (pl.: 

fenyőfa és díszítő elemek használatára, szárazság idején a tűzrakással kapcsolatos 

előírások, betartása). 

- Városi és intézményi rendezvényeken tűzoltó ügyeletet biztosítása (pl.: tűzijáték, 

Hurka-pite Fesztivál, Szent István napi ünnepség). 

- Káresethez 3 alkalommal vonultak ki (lakóháztűz, veszélyes fa kidőlés, vartűz). 

- Tűzoltó bemutatót 5 alkalommal tartottak: Tiszaújvárosban a Biztonság napján, 

Veteránautó találkozón, Családi nap „habparti”, Strandfürdőn „habparti”. 

- Vezetési gyakorlat 1 alkalommal volt. 

- Oktatást, képzést 4 alkalommal szervezetek, a vonulós (szakfeladatot ellátó) tűzoltók 

részére. 

- A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Tűzoltó Szövetséges által 

kiírt pályázaton felszerelés beszerzése. 

- Városi megemlékezésen koszorúzás. 

- Az alapszabálynak megfelelően az éves beszámoló közgyűlést megtartották, 4 témában 

hoztak határozatot. Elnökségi ülés 9 alkalommal volt, melyeken összesen 17 határozat 

született.  
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Polgári Polgárőr Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma: 70 fő  

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.  

Az egyesület egész évben szem előtt tartotta az iskolák előtti területek felügyeletét a 

közterületek értékeinek, valamint tisztaságának megóvását. Szeptember hónapban kiemelt 

figyelmet fordítottak az iskolák közelében lévő gyalogos átkelőhelyekre, a Zebra őrséggel 

segítették az úttesten történő biztonságos közlekedést. 

2018. évben biztosították a városi ünnepségeket, fesztiválokat, rendezvényeket, részt vettek az 

ünnepi megemlékezéseken. Megerősített szolgálattal voltak jelen a Polgári Hurka-Pite 

Fesztivál napja előtti éjszakától a rendezvény záró időpontjáig, illetve Mindenszentekkor a 

temető környékén.   

A városi rendezvényeken, programokon túlmenően több alkalommal szerveztek tájékoztató 

előadásokat a különböző korosztályú lakosság számára.  Április hónaptól játékos formában 

ismertették a KRESZ szabályait az óvodásokkal. Bemutatták a gyerekeknek a kerékpár helyes 

felszereltségét, hogyan használják azokat, hogy saját testi épségüket megóvják (biciklis sisak, 

könyök-és térdvédő, kesztyű, láthatósági mellény).   

A középiskolások részére 2018. május hónaptól több alkalommal tartottuak előadást a 

biztonságos közlekedésről, a közterületen való helyes viselkedési formákról és a család-és 

ifjúságvédelemről. 

A nyugdíjas lakosok részére tartott előadásban felhívták a figyelmet a biztonságos 

közlekedésre, a bűnmegelőzésre, hogyan óvják magukat, otthonukat és vagyontárgyaikat, 

valamint, hogy hogyan előzzék meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.  

Ismertették az elektromos kerékpár és a moped helyes és biztonságos használatát, mivel több 

esetben tapasztalták, hogy az idősebb korosztály nincs ezekkel a szabályokkal tisztában.   

A Polgári Polgárőr Egyesület tagjai különös figyelmet fordítanak a nyugdíjas lakosok 

biztonságára, jó kapcsolatot ápolnak a nyugdíjas klubokkal. 

 

 

Élet Virága Egészségvédő Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 12 fő.  

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

rehabilitációs tevékenység, egészségre nevelés, készségfejlesztés terén minél szélesebb körben 

ismertetni a helyi lakosságot. 

2018. március  3-án került megrendezésre a XII. Polgári  Prevenciós  Nap, melyen három előadó 

is jelen volt, valamint az érdeklődőket egészséges ételek, italok kóstolója fogadta.  Zsámbokiné 

Zana Mária AVIVA tornagyakorlatokat mutatott be és ismertette magyarázó egészségre 

gyakorolt hatását. Kapczár Tibor a rovásiírás rejtelmeibe vezette be a jelenlévőket, gyakorlati 

példákat bemutatva. Orosz Andrea „Az önszeretet, lelki immunrendszerünk” címmel tartott 

előadást, akinek legfőbb mottója „Szeressük magunkat!”. 
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A versengő csapatok körében részt vettek a Polgári Hurka-pite Fesztiválon is, melyen az 

elkészített disznótoros ételek nagy sikert arattak a zsűri és a résztvevők körében. 

Az egyesület tagjai nagy odaadással kivették a részüket a munkából.  

A BELÁHAPI Fesztiválon is a hagyományoknak megfelelően vettek részt. A főzőversenyre 

szokásukhoz híven a karcagi birkapörkölttel neveztek be, mely ismét nagyszerű helyezést ért 

el.  

Az egyesült részt vett a  Sárkányhajó Fesztiválon, mely nagyon jó hangulatban telt, az ott főzött 

étel szintén sikeres volt. Az idei évben tervezik egy „gyógyító sátor” felállítását, ahol a magyar 

népi gyógymódokkal ismerkedhetnek az érdeklődők.  

A 2018. szeptember 22-én tartott Helyi Értékeink rendezvényen az egyesület csőrögét sütött, 

melynek készítési folyamatát a helyszínen megnézhették a résztvevők.  

Az első adventi gyertyagyújtó programon is jelen voltak, szintén gasztronómiai termékkel, ott 

is csőrögét sütöttek.  

 

Az egyesület tagjai aktívan kiveszik a részüket a város által szervezett eseményeken  

megemlékezéseken. 

 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma 117  fő. A szervezet céltudatosan alakította ki feladatait, 

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

 

Kiemelt feladatuknak tekintik a véradás szervezését. 9 alkalommal szerveztek véradást, melyen 

közel 400 fő véradó vett részt. A véradást különböző helyszíneken rendezik, zömmel a 

művelődési házban és a térségi járóbeteg szakellátó intézményben. Egyre több az irányított 

véradás iránti igény, melyet több alkalommal szerveztek és egy-egy konkrét személy – polgári 

vagy térségi lakos – súlyos műtétjéhez kapcsolódott.  

Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló rétegre, igyekeznek feltárni az 

adománygyűjtést lehetőségeit. Az adománygyűjtés és osztás rendszeresnek mondható, a 

lakosság körében igen népszerű, hiszen jó minőségű, tiszta ruhaadományt osztanak, külön 

figyelmet fordítva a különböző alkalmakra, mint pl. gyermeknap, ahol a gyermekeknek gyűjtött 

adományokat osztják. Karácsonyi adományosztás előtt helyi kezdeményezésként a Polgár és 

Csege COOP üzleteiben gyűjtöttek több mint egy tonna élelmiszert, amely 70 család részére 

került kiosztásra.  

 

Ezen kívül szinte minden városi eseményen jut szerep szervezetüknek, túlzás nélkül mondható, 

hogy nélkülük nincs esemény. Szoros az együttműködés a nyugdíjas klubokkal, az oktatási-

nevelési intézményekkel, a Polgárőrséggel, a Lokálpatrióta Mozgalommal, a Szociális 

Szolgáltató Központtal, a sportegyesületekkel, a helyi vállalkozókkal és gazdasági 

társaságokkal.  
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Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

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

Nőnapi rendezvényt tartottak 2018. március 09-én. Az egyesület férfi tagjai virággal és 

tortaszelettel kedveskedtek a nő tagtársaknak. Az Ady Endre Művelődési Házban színvonalas 

műsor tette emlékezetessé a rendezvényt. 

A 2018. március 15-i Nemzeti Ünnepen az egyesület vezetősége részt vett a koszorúzáson és a 

városi ünnepségen. 

Az egyesület csapata részt vett a  2018. március 24-én megrendezett V. Hurka-pite fesztiválon.  

A  BELAHAPI Fesztiválon is teljes létszámmal részt vettek.  Debreceni páros  kolbásszal, 

csapolt sörrel láttuk vendégül a fesztiválozókat. A főzőversenyben  2018. évben is jeleskedett 

a polgári Lokálpatrióták csapata. 

Tiszaújváros testvárvárosunk negyedik alkalommal rendezte meg a Hajdúk a Szigeten 

gasztronómiai fesztivált, melyre az egyesület is meghívást kapott. A rendezvény résztvevőit az 

egyesület főző csapata által előállított lecsós rizzsel vendégelte meg. 

2018. október 6-án nagy lelkesedéssel került megrendezésre a Hagyományőrző  Disznóvágás. 

Az egyesület minden tagja disznótoros estebéddel zárta a napi munkát. 

2018. október 23-i  nemzeti ünnepen részt vettek a koszorúzáson és a városi ünnepségen. 

Lokálpatrióta adománygyűjtést szerveztek : 2018. december 20-a és 2018. december 23-a 

között.  188 rászoruló család kapott karácsonyi csomagot, mely tartós élelmiszert, idény 

gyümölcsöt, édességet tartalmazott. 

Az Egyesület taglétszáma 2019. március 06-án 113 fő. 

 

 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 20 fő.  

A Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület jelenlegi formában 2015. év 

óta működik. A kezdeti nehézségek és út keresésé után 2018 évre érte el azt a formáját, amely 

szorosan illeszkedik a városban működő egyesületekhez. Fő tevékenysége elsősorban karitatív 

jellegű munkában teljesül ki. Az elmúlt évben hat alkalommal szervezett ruhaosztást – melyet 

az idén is terveznek kibővítve vetőmaggal - az arra rászorulók részére. Az idén közel 180 kg 

vetőmag borsó és 40 kg bab kerül majd kiosztásra. 

2018 évben részt vettek a Hurka-Pite Fesztiválon, melyen közel ezer darab hájas süteményt 

osztottak ki a rendezvényen részt vevők részére. A BELÁHAPI Fesztiválon is jelen volt az 

egyesület, hájas süteménnyel kínálták a résztvevőket, melynek ott is sikeres volt.  

Tartottak Család Napot is, melyen az egyesület tagjainak családtagjai voltak jelen, akik 

külsősként segítik a munkát.  

Részt vettek az első alkalommal megrendezett „Polgári ízek” találkozóján is, a szinte már 

jelképpé váló hájas süteménnyel.  
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Az adventi gyertyagyújtó városi rendezvényen is jelen voltak,  többféle süteményt készítettek, 

igazodva a Karácsonyváró hangulatához, illetve  egy alkalommal Újhelyi Judit tagtársuk 

mondott ünnepi beszédet.   

Részt vesznek továbbá minden városi rendezvényen, ünnepségen, megemlékező koszorúzáson. 

Az egyesület tombola tárgyakkal támogatta az Idősek Napja rendezvényt az elmúlt évben. Az 

egyesület tagjai segítenek idős, magányos emberek gondjainak problémáinak megoldásában. 

Segítenek házkörüli munkában és bolti bevásárlásban. 

 

Fenti programokat egyrészt az önkormányzati támogatásból, másrészt  saját erőből tudták  

megoldani. 

 

2018. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Az egyesület az 53 /2018. (III.28.) sz. határozat alapján 400 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült az általános működésére, melyről a támogatási szerződés 2018. 04.12-én került 

megkötésre. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2018. évi teljes dokumentáció, valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló. 

Az egyesület összes 2018. évi összes bevétele 843 e Ft volt, ezen belül kiemelt tételek voltak: 

önkormányzati támogatás 400 e Ft (egyezően a támogatási szerződéssel), tagdíjból származó 

bevétel 23 e Ft, szponzoroktól kapott forrás 360 e Ft, 2017. évi maradvány 61 e Ft. 

 Az önkormányzati támogatásból 258 e Ft az egyesület tulajdonában lévő gépjárművek, 

utánfutóik kötelező biztosítására, vizsgáztatásuk költségére, üzemeltetésükhöz szükséges hajtó-

kenő anyagok,  gépjármű javítási munkáira használták fel, az előző évekhez hasonló módon. A 

támogatás többi része terhére finanszírozták a szervezet működési kiadásait, fűtés, könyvelési, 

irodaszer és számlavezetési kiadásokat (260 e Ft). 

A pénztár 12.31-i egyenlege 11 e Ft, a bankszámláké 41 e Ft. Reprezentációs költség nem került 

elszámolásra. 

Az önkormányzati támogatás felhasznált összege: 400 e Ft, maradvány nincs. 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 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.  
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Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete polgári szervezet  

A szervezet az 53/2018. (III.28.) sz. határozat alapján 300 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült az általános kiadásaira, melyekről támogatási szerződés 2018.04.16-án került 

megkötésre. 

Az ellenőrzés részére a helyi szervezet 2018. évi könyvelési anyaga és beszámolója került 

átadásra. 2017-ről nem jött át maradvány és 2018. évben sem keletkezett maradvány. 

A területi szintű vöröskereszt rendezvény (Retro véradás, Véradók napja, Vámpírok éjszakája) 

lebonyolítására 137 e Ft-ot, az önkéntesek egységes megjelenésére 125 eFt-ot, valamint 

szociális segélyezéshez kapcsolódóan 38 e Ft-ot (láthatósági mellény) fordítottak.  Az 

elszámolásként teljes körűen benyújtásra kerültek az alapbizonylatok.  

A kiadások elszámolása a szervezet pályázatában megfogalmazott feladatok teljesítését 

szolgálták.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

- az ellenőrzés részére átadott könyvelési anyag rendezett, a számviteli szabályoknak 

megfelelő. 

A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának. 

 

      Élet Virága Egészségvédő Egyesület  

Az egyesület az 53/2018. (III.28).-i határozat alapján 250 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült, melyről támogatási szerződés 2018. 04.16-án megkötésre került, célként a 2018. évi 

működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2018. évi teljes dokumentáció, valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló. 

 A szervezet 2018. évi bevételeinek összege 425 e Ft volt, melyből 250 e Ft önkormányzati 

támogatás, 47 e Ft Szja 1 %, 100 e Ft vállalkozói támogatás, 28 e Ft tagdíj bevétel volt. Az 

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi tevékenység ellátásához 

szükséges költségek 389 e Ft összegben merültek fel. Prevenciós napokat tartottak, valamint 

részt vettek a városi rendezvényeken, ezekhez kapcsolódó kiadások szerepelnek a pénzügyi 

elszámolásban. Ilyen tételek voltak élelmiszeranyag beszerzés, terembérlet díj rendezvényhez, 

előadásokhoz kapcsolódó megbízási díjak, könyvelés díja, számlavezetési díj.  

A 2018. december 31-i pénztár egyenleg 68 Ft, a bankszámla egyenlege 215 Ft. 

A tagi kölcsön összege 218 e Ft-ról 184 e Ft-ra csökkent. 

A támogatás összegével való pénzügyi beszámoló az önkormányzat által előírt tartalommal 

került az ellenőrzés részére átadásra, részletezésre kerültek a bevételek, illetve a 2017. évi és 

2018. évi maradvány összege. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő, a számviteli törvény szerinti beszámoló még nem került 

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

előírásának, mely szerint a reprezentáció jellegű kifizetések mellékleteként 

dokumentálni kell az ebben résztvevőket és ezt ők aláírásukkal igazolják.  

 

Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási 

szerződésben foglalt céloknak. A pénzügyi elszámolás megfelel az Önkormányzat által 

előírtaknak. 

 

    Polgári Polgárőr Egyesület                   

Az egyesület az 53 /2018. (III.28.) sz. határozat alapján 500 e Ft önkormányzati támogatásban 

részesült az általános működésére, melyről támogatási szerződés került 2018.04.13-án 

megkötésre. Az Egyesület a 2018. évi iratanyagát nem bocsátotta az ellenőrzés rendelkezésére. 

Az Egyesület Elnöke levélben tájékoztatta Polgár Város Önkormányzatát arról, hogy a 

szervezet könyvelőjének nyugdíjba vonulás miatt új könyvelőt kellett keresniük a feladat 

elvégzésére.  

Az Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásának elszámolása 2019. március 31.-i kerül 

elkészítésre és benyújtásra az ellenőr számára.   

 

    Polgár Városi Sportegyesület   

Az egyesület a 2018. évben 5.102 e Ft önkormányzati támogatás került jóváhagyásra az 

52/2018. (III.28.) határozattal általános működési célra. Támogatási szerződés ugyan ezzel az 

összeggel 2018.04.12-én megkötésre került. Az Egyesület kimutatása szerint pénzügyileg 2018. 

évben 4.542 eFt realizálódott a fenti összegből, 560 e Ft 2017.decemberében került a szervezet 

részére kérelem benyújtását követően átutalásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2018. évi teljes dokumentáció, valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló. 

Az egyesület 2018. évben 20.713 e Ft bevételt és ezzel szemben 7.761 e Ft költséget számolt 

el. A 2017. évi maradvány összege 85 eFt volt, a 2018. évi maradvány összege 13.037 e Ft. 

A bevételek között az Önkormányzattól kapott 4.542 e Ft-os támogatáson túl, 83 e Ft tagdíjból, 

13 eFt mérkőzésekből, 570 e Ft sportszolgáltatásból, 650 eFt reklámfelület bérbeadásból, 230 

eFt magánszemélyektől kapott támogatásból, 137 e Ft Szja 1%-ból, 30 eFt működési 

költségtérítésből, 14.358 eFt TAO tárgyi eszköz beruházásra kapott támogatásból és 100 eFt 

egyéb bevételből származott bevétele az egyesületnek. 

A kiadások között a működéshez szükséges kiemelkedő nagyságrendű tételek: sportszerek 

beszerzése 731 e Ft, útiköltségek 724 e Ft, személyszállítás díja 695 e Ft, bérleti díjak 374 e Ft, 

sport rendezvények szervezési díja 16 e Ft, bérköltség járulékkal együtt 2.071 e Ft.  A pálya 

karbantartása 77 e Ft, energia költség 209 e Ft, könyvelési díj 110 e Ft, tárgyi eszköz 

beszerzésére 1.389 e Ft-ot fordítottak. A sport ruházathoz kapcsolódó beszerzési számlákon 

feltüntetésre került, hogy ki kapja az adott eszközt. 

A szervezet az önkormányzati támogatás összegét a működéséhez alapvetően szükséges 

kiadások finanszírozására fordította. 

2018. december 31-i pénztár egyenleg 730 Ft, bankszámla egyenleg 13.037.040 Ft. 
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 Az ellenőrzés során tett megállapítások: 

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

szabályoknak megfelelő, azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló még nem 

került átadásra. 

- Az anyagköltségek között helytelenül került elszámolásra a KSB Project Kft-től 

2018.10.21-én utánvéttel vásárolt Nike cipő, mivel a számlának a szervezet nevére kell 

szólnia. 

 

A beszámolóban az elszámolás a bevételek teljes összegre vonatkozóan történt meg, 

melyből nem került elkülönítésre külön az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználása. Mivel a TAO támogatással való elszámolás is számlánként történik, ezért 

bizonylati szinten is el kell különíteni azt, hogy az adott beszerzés melyik forrásból történt 

finanszírozásra. 

 

     Polgár Város Kézilabda Sportklub  

Az egyesület működéséhez 2018. évben 522.754 Ft önkormányzati támogatás került 

jóváhagyásra 52/2018. (III.28). számú határozattal. A támogatási szerződés ugyanezzel az 

összeggel 2018. 04.16-án került aláírásra, a támogatás célja az általános működés támogatása. 

 

Az ellenőrzés részére iratanyag nem került átadásra, így a felhasználás jogszerűsége nem 

ellenőrizhető. 

     FUKU-DO Sportegyesület  

Az egyesület 2018. évi tevékenységéhez 600 e Ft összegű önkormányzati támogatásban 

részesült a működési céljaira az 52/2018. (III.28). számú határozattal. 

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

További bevétele egyéb támogatás címén SZJA 1 %-ból 94 e Ft, tagdíj összege 110 e Ft volt.  

Kiadásai között szövetségi tagsági díjra 125 e Ft, terembérleti díjra 136 e Ft, nevezési díjra 121 

e Ft, továbbképzésre 100 e Ft, vizsgadíj 51 e Ft, edzőtábor 114 e Ft, bankköltségre 22 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 9 e Ft. 

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 elszámolás szabályosan megtörtént, a támogatás felhasználása a pályázatban megjelölt 

céloknak megfelelően.  
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Polgári Vízi Sportegyesület  

A sportegyesület részére 2018. évben 447 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

képviselőtestület által jóváhagyásra az 52/2018. (III.28). határozattal. Támogatási szerződés 

megkötésre került 2018. április 13-án.  

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

Az egyesület 2017. évi maradványa 272 eFt volt, a 2018. évi maradvány 148 e Ft.  

Egyéb bevétele magánszemélytől kapott támogatás 65 e Ft, tagdíj 101 e Ft, szja 1 % 209 e Ft, 

gazdasági társaságtól kapott támogatás 70 e Ft. Tagi kölcsön nyújtása 55 eFt összegben történt. 

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

költségeinek finanszírozására fordította. A tételes elszámolás a következő: 

könyvelési díj 55.000 Ft, kajak javítása 50.340 Ft, útiköltség elszámolás 51.042 Ft, rezsiköltség 

77.448 Ft, edzés költsége 24.200 Ft, fűtőanyagköltség 40.500 Ft, versenyhajók beszerzése 

420.000 Ft, összesen 795.510 Ft. 

2018. december 31-én a pénztár egyenlege 3 e Ft, a bankszámla egyenlege 144 e Ft. 

Tagi kölcsön összege 1.675.000 Ft, melyről szerződés kerül kiállításra minden esetben. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő, a számviteli szabályoknak megfelelő, a számviteli törvény 

szerinti beszámoló még nem került átadásra. 

- a tagdíj bevételekről az egyesület bevételi pénztárbizonylatot állít ki, befizetőként 

azonban „egyesületi tagok” kerültek  megjelölésre. 

 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.  

A pénztárbizonylatot tagonként kell kiállítani, a befizetést a tagnak aláírásával kell 

igazolni. 

 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

Az egyesület az 53/2018. (III.28). számú határozat alapján 500 e Ft támogatásban részesült, 

célként az általános működés került megjelölésre. A szerződés 2018.04.13-án került aláírásra. 

Az egyesület dokumentációja alapján még további 50 e Ft támogatást kapott az 

önkormányzattól. A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

A 2017. évi pénztáregyenleg összege 181.910 Ft, a bankszámlaegyenleg összege: 172.333 Ft 

volt. 

Az egyesület beszámolója alapján az összes bevétele 1.120.500 Ft, melyből 570.500 Ft a 

tagdíjbevétel, 50.000 Ft önkormányzati támogatás, 500.000 Ft működési célú támogatás, ami 

szintén önkormányzattól kapott támogatás.   

Az önkormányzati támogatás terhére elszámolt tételek: 93.000 Ft bérleti díj, 114.300 Ft 

könyvelési díj, 23.988 Ft egyéb szolgáltatás költsége (matricagyártás, postai költség), 

rendezvények anyagjellegű ráfordításai 268.712 Ft. 
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Az egyszeri önkormányzati támogatás, mely 50.000 Ft votl az alábbi tételek kerültek 

elszámolásra: 14.640 Ft adománygyűjtők napközbeni ellátása, 15.000 Ft információs címke.  

A főkönyvi adatok alapján 1.370.377 Ft kiadása volt az egyesületnek 2018.évben. 

A 2018.12.31-i pénztáregyenleg 25.350 Ft, bankszámlaegyenleg 82.633 Ft. 

Az anyagköltségek között jellemzően élelmiszer beszerzés szerepel: 

-karácsonyi adománygyűjtésre 114.621 Ft 

- BELAHAPI 228.834 Ft 

- Hagyományőrző disznóvágás 152.394 Ft 

- Hajdúk a szigeten 71.103 Ft 

- Arató fesztivál      19.532 Ft 

- Hurka-pite fesztivál 111.339 Ft 

- Idősek napja   5.133 Ft 

- Közgyűlés 3.735 Ft- 

- Nőnap 237.251 Ft 

- Testvérváros találkozó 26.646 Ft 

- Testvérváros találkozó 30.933 Ft. 

A rendezvényeken résztvevőkről névsor készült, melyet a résztvevők aláírtak. 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a beszerzett élelmiszerek anyagköltségként való elszámolása  

a szervezet alaptevékenységi körében szervezett rendezvények miatt a számviteli törvény 

előírásainak megfelel.  

Az egyesület elszámolása megfelel az önkormányzat által előírtaknak, az éves támogatás, 

valamint az egyszeri támogatás felhasználása a támogatási céloknak megfelelően történt. 

A könyvelés során be kell tartani a számviteli törvény előírásait. 

     

  Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

Az egyesület az 53/2018.(III.28) számú határozat alapján 200.000 Ft támogatásban részesült 

általános működésre, a támogatási szerződés megkötésre került 2018. 04.16-án. 

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

Az egyesület bevételei között ezen kívül még 51 e Ft tagdíjból származó bevétel szerepel. 

Az egyesület beszámolója alapján a 2017. évi maradvány összege 548.536 Ft, a 2018. évi pedig 

90.208 Ft.  

A beszámoló szerint az önkormányzati támogatás összegéből 144.269 Ft-ot a rendezvények 

anyagköltségére, 72.000 Ft-ot a rendezvényekhez kapcsolódó sátorbérleti díjra fordított.   

Az egyesület 2018. évi kiadásainak összege 709.328 Ft, ebből 

- hurka-pite fesztivál  költsége       331.509 Ft 

- BELAHAPI fesztivál  költsége   101.544 Ft 

- családi nap kiadásai                       9.392 Ft 
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- ízek fesztivál  költsége                17.559 Ft. 

A bizonylatok ellenőrzése során a következők kerültek megállapításra. 

- a számlákon minden esetben nem szerepel teljesítést igazoló aláírás; 

- 300 e Ft tagi kölcsönt nyújtott, melyet december 31-ig visszakapott. 

 

Az ellenőrzés megállapítása szerint mind a beszámoló, mind a bizonylati fegyelem 

megfelel az önkormányzati előírásoknak, a támogatás felhasználása a megjelölt cél szerint 

történt. 

 

 

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, programjaikkal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2019. március 21. 

 

     Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 

Határozati javaslat 

……………/2019. (III. 28.)  sz. határozat 

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

sportszervezetek 2018. évi tevékenységéről”  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 tett megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési terv készítésére, 

a hiányosságok megszüntetésére, illetve az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő 

szervezeteknél az adatszolgáltatás pótlására. 

 

                  Felelős: Tóth József polgármester 

                  Határidő: 2019. április 10. 


