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Tisztelt Képviselő-testület! 

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 2021. évben  

a sportszervezetek részére 6.672.000 Ft, a civil szervezetek támogatására 2.499.000 Ft összegű 

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. 

2019. 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. 

2020. évben 3 sportszervezet, valamint 7 civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban, 

akik az alábbi tartalommal adtak számot a 2020. évi szakmai tevékenységük eredményeiről, 

sikereiről.  

 

A Polgár Városért Alapítvány részére a 26/2019.(III.28.) sz. Kt határozat alapján 1.103.994 Ft-

ot csoportosított át a 2019. évi Hurka-Pite Fesztivál megrendezéséhez, továbbá a 75/2019. 

(VII.25.) sz. Kt határozat alapján 200.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott. 

Az alapítványok és egyéb támogatott szervezetek 2019. évi támogatásának belső ellenőrzés 

keretében történő felülvizsgálata 2020. évben a pénzügyi források szűkössége miatt nem került 

beépítésre az ellenőrzi tervbe. Emiatt a szervezete képviseletére jogosult felelős vezetők az 

elszámoláshoz kapcsolódóan az alábbiak szerinti nyilatkozatot tették: „ ….. szervezet 

vezetőjeként nyilatkozom arról, hogy 2019. évben nyújtott támogatás összegét teljeskörűen a 

támogatási szerződésben meghatározott célra fordítottuk. A felhasználás során a számviteli és 

pénzügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően a bizonylati fegyelem betartásával jártunk el. 

A támogató felé benyújtott 1.-és 2.sz., mellékletben, valamint a szöveges kiegészítésben 

foglaltak a valóságnak megfelelnek, a szervezet könyvelési adataival, a könyvelés alapjául 

szolgáló eredeti alapbizonylatokkal alátámasztottak.” 
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Polgár Városi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

„A felnőtt csapat 2020. 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 dolgoztunk, melynek következtében jelentős volt a játékos mozgás Az 

edzői feladatokat továbbra is Varga Gábor látja el a felnőtt csapatnál. Az U19-es korosztályt 

továbbra is Rácz Ferenc vitte a szezon végéig. A további utánpótlás csapatok edzője jelenleg is 

Dohány László. A felnőtt csapat létszáma 20 fő volt a 2020-as évben. Az ifi csapaté 19 fő. Az 

utánpótlás korosztályú csapataink létszáma változóan alakult, ez főként köszönhető az életkori 

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

labdarúgóink összlétszáma 2020-ban 55 fő volt. A fenti létszámok a 2021-es évre is 

megközelítőleg iránymutatók.  

Az ifi csapat a 8. helyen áll jelenleg a tabellán. A csapat nagy része polgári játékos, de járnak 

át Tiszadobról és Tiszaújvárosból is edzésre és mérkőzésre. Az edzéseket átlagosan 12-14 

gyerek látogatja Az utánpótlás játéka a szezon elején hiányosságokat mutatott, azonban az őszi 

fordulók végére már magabiztosabb játékot mutattak a focisták. További utánpótlás csapataink 

közül a Bozsik-egyesületi program keretében versenyeztetett labdarúgók viszonylag sikeresen 

vettek részt fesztiválokon. Több sportolónk is figyelemfelkeltő teljesítményt produkál a 

tornákon. A jövőben az utánpótlás csapatok terén is fő cél a technikai tudás és csapatszellem 

erősítése. 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 

tettünk. Sikerült új játékosokkal bővíteni keretünket, 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 rendelkezünk. Az ifi játékosok közül 2-3 fő 

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

és mind az ifi csapatunkban. 

Az elmúlt évek során elhasználódott öltözők és a kiegészítő helyiségek megújítását tűzte ki 

célul az egyesület, amelyhez két TAO pályázatot nyújtott be az MLSZ-hez. A pályázat nyert és 

a megvalósításhoz szükséges saját erőt az önkormányzat támogatásából tudta biztosítani 

(11.668.408 Ft) az egyesület. A két pályázati ütemben megvalósult beruházás során megújult a 

teljes főépület a csatlakozó közművekkel együtt, külső szigetelést, új nyílászárókat és komplett 

tetőszerkezet felújítást kapott az épület. Megújultak az öltözők, a vizesblokkok a szertárak, 

korszerűsödött az elektromos hálózat a víz és szennyvízelvezetés valamint új belső burkolatok 

kerültek kialakításra. Automata öntözőberendezés épült a pályára, amely folyamatos vízellátást 

biztosítja a gyepszőnyegnek. A beruházási munkálatokra a közbeszerzési eljárás során a legjobb 

ajánlatot a REÁL BER Kft adta, így mintegy 40 millió forintból valósulhatott meg a fejlesztés. 

Az egyesület a 2019. évben kidolgozta és benyújtotta az újabb TAO pályázatát, amely a 

harmadik ütemként 2020-ra megvalósítandó parkoló építést, járdafelújítást, kerítésjavítást és 

zöldfelület fejlesztést tartalmaz. Az egyesület egy évvel meghosszabbította a 2019. évben 

benyújtott pályázatát, jelenleg a jóváhagyott keretösszeg feltöltése zajlik, a beruházás tervezett 

időpontja 2021 júniusa.” 
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2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

Az egyesület az 3509-19/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 5.625 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. A támogatási szerződés 

kiegészítésre került 2020. 06.08-án melyben az eredeti összeg 5.625 eFt megbontásra került 

4.625 eFt általános működésre, 1.000 eFt pedig öltöző épület bútorzat és kiegészítő eszközök 

beszerzésére. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi teljes dokumentáció valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló 

Az Egyesület kimutatása szerint pénzügyileg csak 4.542 eFt realizálódott a fenti összegből. Az 

utalás havonta történt. Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi teljes dokumentáció 

valamint az elszámolásról szóló beszámoló 

Az egyesület 2020. évben 10.842 e Ft bevételt és ezzel szemben 6.725 e Ft költséget számolt 

el. A 2019. évi maradvány összege 13.746 eFt volt, a 2020. évi maradvány összege 17.864 e 

Ft. 

A bevételek között az Önkormányzattól kapott 5.625 e Ft-os támogatás átutalása 8 egyenlő 

részletben történt (468.750 Ft) egy alkalommal 1.875 eFt összegben. A támogatáson túl, 17 eFt 

mérkőzésekből, 135 e Ft Szja 1%-ból, 4.766 eFt kapott támogatásból, 250 e FT bérleti díjból 

és 49 eFt egyéb bevételből származott bevétele az egyesületnek. 

A kiadások között a működéshez szükséges kiemelkedő nagyságrendű tételek: sportszerek 

beszerzése 801 e Ft, személyszállítás díja 645 e Ft, bérleti díjak 147 e Ft, sport rendezvények 

szervezési díja 371 e Ft, bérköltség járulékkal együtt 2.473 e Ft.  A pálya energia költség 234 e 

Ft, karbantartás 220 e Ft,  könyvelési díj  120 e Ft. Sport eszköz beszerzésére 801 e Ft-ot 

fordítottak. 

A szervezet az önkormányzati támogatás összegét a működéséhez alapvetően szükséges 

kiadások finanszírozására fordította. 

2020. december 31-i pénztár egyenleg 3e Ft, bankszámla egyenleg 17.861 e Ft. 

Az ellenőrzés során tett megállapítások: 

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

szabályoknak megfelelő, azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló nem került 

átadásra. 

- A sport ruházathoz kapcsolódó beszerzési számlákon általában feltüntetésre került, 

hogy ki kapja az adott eszközt. 

Az elszámolás szabályosan megtörtént, a támogatás felhasználása a pályázatban megjelölt 

céloknak megfelelően.  

Polgári Vízi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület 1991-ben alakult, jelenlegi taglétszáma 25 fő 
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„A vírushelyzet miatt nem volt kedvező a 2020-as év a fiatalok számára, mely kedvezőtlen 

hatással volt mind a felkészülésre mind az edzések megtartására. A szokásos versenyek 

elmaradtak. Amikor a lehetőség adódott az edzéseket sűrítettük, háziversenyeket rendeztünk.” 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

Az egyesület az 3509-24/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 447 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

A sportegyesület részére 2020. évben 447 e Ft működési célra fordítandó támogatás került a 

képviselőtestület által jóváhagyásra az 52/2020. (III.28). határozattal. Támogatási szerződés 

megkötésre került 2020. április 13-án.  

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

Az egyesület 2020. évi maradványa nem volt. 

Egyéb bevétele magánszemélytől kapott támogatás 65 e Ft, tagdíj 49 e Ft, szja 1 % 176 e Ft,  

Tagi kölcsön nyújtása 55 eFt összegben történt. 2019. évi maradvány 45 eFt 

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

költségeinek finanszírozására fordította. A tételes elszámolás a következő: 

könyvelési díj 42 eFt Ft,  rezsiköltség 143 eFt Ft, beruházás 164 eFt evezőlap,anyagköltség 97 

eFt összesen 447 eFt. 

2020. december 31-én a pénztár egyenlege 13 eFt, a bankszámla egyenlege 246 e Ft. 

Tagi kölcsön összege 282.500 Ft, melyről szerződés kerül kiállításra minden esetben. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

szabályoknak megfelelő; 

- a beérkező számlákon a szerepel teljesítés igazolás. 

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

azonban „egyesületi tagok” kerültek  megjelölésre. 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a támogatásban megjelölt céloknak megfelelően.  

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

Az elszámolás szabályosan megtörtént, a támogatás felhasználása a pályázatban megjelölt 

céloknak megfelelően.  

FUKU-DO Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 40 fő.  

 

„A FUKU-DO Sportegyesület a 2020-as  évben is folytatta a több mint 3 évtizede elkezdett 

sporttevékenységét. Népszerűsítette a rendszeres testmozgást, példát mutatott az egészséges 

életmód kialakítására. Egyrészt tömegsport jelleggel biztosította a rendszeres testmozgás iránt 

érdeklődők igényeinek a kielégítését, másrészt, az utánpótlás neveléssel lehetővé tette a karate 

sportban tehetséges gyerekek versenyeken, bajnokságokon való részvételét. Városunk azon 
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lakóinak, akik érdeklődnek a tradicionális küzdőművészetek iránt, lehetőséget teremtett, hogy 

részt vegyenek az edzéseken. A FUKU-DO Sportegyesület minden korosztály számára 

biztosította a szabadidő aktív mozgással történő eltöltését, az egészséges életmód kialakítását.  

A COVID-19 2020 március közepétől teljesen átírta az egyesület éves programját. Az év elején  

a szakszövetség és a stílusszövetség által rendezett versenyeken, bajnokságokon 2020-ban is 

részt vettek az egyesület versenyzői. A versenyeken elért eredményekkel a sportolók 

öregbítették Polgár város hírnevét. A Fuku-Do Se az előző évhez hasonlóan 8 versenyzővel vett 

részt a pandémia előtt megrendezésre került bajnokságokon, versenyeken. Az elmúlt évben két 

országos versenyen vettek részt az egyesület sportolói, amelyet a Magyar Karate Szövetség 

szervezett.  A 2020-ss évben is kiemelt célja volt a FUKU-DO Sportegyesületnek a rendszeres 

testmozgáson túl a karate sport megszerettetése városunk lakói körében, illetve a tehetséges 

gyerekek részére a versenyeztetés lehetőségének a biztosítása. Az elmúlt évben az egyesület 

versenyzői 25 érmet nyertek (a pandémiás helyzet ellenére 6 éremmel többet, mint az előző 

évben), melyek közül 10 arany, 9 ezüst és 6 bronzérem.   

 

A vírushelyzet átalakította az edzésrendszert is. Facebook edzéscsoportot hoztunk létre, ahol 

megkapta mindenki a heti teljesítendő feladatokat, amit videó formájában fel kellett tölteni. a 

korlátozások feloldásáig így működtünk, majd az év további időszakában szabadtéri edzéseken 

folytattuk tevékenységünket. A év végére a vírus második hulláma ezt is felülírta, így ismét 

online formátumra tértünk át. Év végén megrendeztük első online karate övvizsgánkat, amit 

eddig soha a világban karate sportban nem rendeztek. a vizsgán 13 egyesületi tagunk szerezte 

meg a következő övfokozatát. Megkapta mindenki a vizsgafeladatait a megfelelő fokozatra, és 

fel kellett videó formában tölteni a facebook vizsga csoportba. Nagyon jó döntés volt, mindenki 

nagy lendülettel és örömmel fogadta ezt a lehetőséget, tovább fenntartva ezáltal a csoportunk 

aktív sport munkáját, életét. Néhány hét elteltével a Japán Karate Szövetség is megrendezte 

első online fekete öves DAN vizsgáját, igazolva. Amikor lehetett, részt vettünk a helyszíneken 

a Karate Szövetségünk versenyen kívüli rendezvényein, így továbbképzésen, instruktori 

edzéseken, vizsgáztatói-edzői kvalifikáción, közgyűlésen.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

 

Az egyesület az 3509-25/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 600 e Ft 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi teljes dokumentáció, valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló. 

További bevétele egyéb támogatás címén SZJA 1 %-ból 103 e Ft.  

Kiadásai között szövetségi tagsági díjra 100 e Ft, személyi jellegű kifizetésekre 133 eFt, 

nevezési díjra 121 eFt, sportfelszerelésre 23 eFt, bankköltségre 25 eFt, anyagköltségekre           

61e Ft, könyvelői díjra 84 eFt, egyéb szolgáltatásokra 188 eFt került elszámolásra. A szervezet 

az önkormányzattól kapott támogatás teljes összegével elszámolt, azt működési költségeinek 

finanszírozására fordította. A pénztár és a bankszámla záró egyenlege 2020. december 31.-én 

276 eFt. 

Az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli szabályoknak 

megfelelő. 
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Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma: 18 fő, melyből szakfeladatok ellátására előírt képesítéssel 15 fő 

rendelkezik.  

 

„A káresetek (tűzesetek) megelőzése érdekében a szárazság idején a tűzrakással kapcsolatos 

előírások, valamint a karácsonyi ünnepek közeledtével a fenyőfa és a díszítőelemek használati 

szabályainak betartására hívtuk fel a lakosság figyelmét.  

 

- Káresethez 6 alkalommal vonultak ki és a feladatokat sikeresen végeztük el.  

- Vizes gyakorlatot 1 alkalommal tartottunk.  

- Veterán autó találkozón 2 db gépjárműfecskendezővel vettünk részt. 

- Polgár város újévi ünnepségén tűzoltó ügyeletet biztosítottunk.  

- 2 alkalommal helyeztük el a megemlékezés koszorúit.  

- Oktatást 4 alkalommal szerveztünk a szakfeladatokat ellátó tűzoltók részére.  

- Az alapszabály értelmében az éves közgyűlést megtartottuk. Elnökségi ülést 8 

alkalommal tartottunk és 20 határozatot hoztunk.  

- A COVID-19 I. hullám idején felajánlottuk segítségünket Polgár város 

polgármesterének, amely az utak fertőtlenítésére irányult. A feladatokat a védekezési 

stáb irányításával végeztük el, esti-éjszakai órákban 11 alkalommal összesen 115 

munkaórában.  

- A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt 

pályázaton védőruházatot és felszerelést nyertünk.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

 

Az egyesület az 3509-23/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 400 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi teljes dokumentáció valamint az elszámolásról 

szóló beszámoló. 

Az egyesület összes 2020. évi összes bevétele 598 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 10 e Ft, tárgyi eszköz értékesítés 50 e Ft, MOL 

kártya támogatás 50 e Ft. 

 Az önkormányzati támogatásból 320 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 (80 e Ft). 

A pénztár 12.31-i egyenlege 12 e Ft, a bankszámláké 64 e Ft. Reprezentációs költség nem került 

elszámolásra. 

Az önkormányzati támogatás felhasznált összege: 400 e Ft. Maradvány 0 e Ft. A szervezet 

alapbizonylatai minden számviteli követelménynek megfelelnek. A szakmai igazolások során 
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megjelölésre került mindenesetben, hogy pontosan milyen gazdasági esemény kapcsán 

merültek fel a szükséges kiadások.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

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

 

 A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának.  

Polgári Polgárőr Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület 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. 

Az egyesület fontosnak tartja mindazon szervezetekkel való együttműködést, akik az 

egészséges környezet védelméért és fenntartásáért tevékenykednek. 

 

„A Polgári Polgárőr Egyesület az elmúlt évben kialakult pandémia helyzetben  nem tudta a 

tervezett programokat teljes egészében megtartani. Egész évben folyamatosan a lakosság 

rendelkezésére álltunk, minden napi járőri szolgálatot teljesítettünk. Mindenszentek napján az 

elmúlt évekhez hasonlóan biztosítottuk a temető környékén a parkolást, valamint a temetőn a 

rend fenntartását. A veszélyhelyzet idején fokozottan ellenőriztük az előírások és meghozott 

rendelkezések betartását. Rendszeresen szolgálatot biztosítottunk a Járóbeteg Szakellátó 

Központ és a gyógyszertárak előtt az előírt távolság betartása érdekében.  

A Polgári Polgárőr Egyesület tagjai különös figyelmet fordítanak a nyugdíjas lakosok 

biztonságára, mindezt az teszi lehetővé, hogy egyesületünk minden tagjával jó kapcsolatot ápol 

a nyugdíjas klub.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

 

Az egyesület az 3509-26/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 500 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi általános működés került meghatározásra. 

Az Egyesület a 2020. évi iratanyagát teljeskörűen bocsátotta az ellenőrzés rendelkezésére, 

azonban az átadott beszámoló nem került aláírásra a szervezet vezetője által. 

Az egyesület összes 2020. évi összes bevétele 1.024 e Ft volt, ezen belül kiemelt tételek voltak: 

önkormányzati támogatás 500 e Ft (egyezően a támogatási szerződéssel), tagdíjból származó 

bevétel 34 e Ft, a megyei szövetségtől kapott forrás 300 e Ft, tagi kölcsön 190 eFt, előző évi 

maradvány 157 eFt. 

Az önkormányzati támogatásból a beszámoló szerint 500 e Ft az egyesület tulajdonában lévő 

gépjárművek üzemeltetésükhöz szükséges hajtó-kenő anyagok használták fel.  
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A pénztár 12.31-i egyenlege 1 e Ft, a bankszámláké 41 e Ft. Reprezentációs költség nem került 

elszámolásra. 

Az önkormányzati támogatás felhasznált összege: 500 e Ft. Maradvány 0 e Ft.  

A szervezet alapbizonylatai a számviteli követelménynek megfelelnek, azonban sok esetben 

nem tartalmaznak teljesítés igazolásra vonatkozó aláírást.  

Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület létszáma: 20 fő. 

Az egyesület célja a roma hagyományok, kultúra, nyelv megőrzése, megismertetése roma és 

nem roma emberekkel. Hagyományok fejlesztése, az autentikus zene, tánc és népszokások 

megjelenítése. Roma kulturális események megvalósítása, támogatás. A társadalomban élő 

roma és nem roma emberek közötti párbeszéd biztosítása. 

 

„Az elmúlt évben jelenlévő veszélyhelyzetben egyesületünk tervezett programjai nem tudtak 

megvalósulni. A hagyományőrzés tekintetében nagy hangsúlyt fektettünk új autentikus zene- 

és táncszámok betanulására.”  

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása: 

Az egyesület az 3509-18/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 149 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi általános működés került meghatározásra. Az egyesület 

vezetője 14 eFt tagi kölcsönt nyújtott az egyesület számára. A felhasználás mértéke 9.500 Ft 

volt mely a könyvelési díjat és bankköltséget foglalja magában. 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént. A számlákon szerepelnie kell a teljesítés 

igazolásának. 

Élet Virága Egészségvédő Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 14 fő.  

 

„Az elmúlt évben tervezett Prevenciós nap a koronavírus miatt nem valósulhatott meg. Városi 

rendezvények hiányában az egyesület nem tudta tervezett programjait megtartani.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

 

Az egyesület az 3509-20/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 300 e Ft 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi önkormányzati támogatásról elszámolásról 

szóló beszámoló.  

A 300 eFt támogatásból mindössze 45.612 Ft Került felhasználásra. Rendezvények a COVID-

19 járvány miatt rendezvények nem kerülhettek megtartásra. 



9 

 

Az ellenőrzés részére átadott iratanyag és könyvelés rendezett, a számviteli szabályoknak 

megfelelő. 

 

Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány 

Az alapítvány az 3509-31/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 100 e Ft 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 10.01-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

A támogatásként nyújtott összeg a COVID helyzet miatt nem került felhasználásra, a szervezet 

2021. évre elhatárolta könyveiben.  

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

A szervezet az 3509-22/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 300 e Ft 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi   elszámolásról szóló beszámoló. Ennek alapján 

a támogatás felhasználása 228.773 Ft a maradvány 71.227 Ft  2021. évre került elhatárolásra. 

A szöveges indoklásban szerepel, hogy a teljes összeg a COVID-19 járvány miatt nem 

kerülhetett felhasználásra. 

A kiadások elszámolása a szervezet pályázatában megfogalmazott feladatok teljesítését 

szolgálták.  

A pénzügyi elszámolás szabályszerűen megtörtént, a felhasználás megfelel a támogatás 

céljának. 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület tagjainak száma 110 fő.  

„- 2020. március 8-án az egyesületünk férfi tagjai virággal kedveskedtek a nő tagtársaknak. Az 

Ady Endre Művelődési Központban színvonalas műsor tette emlékezetessé a rendezvényt.  

- Március 15-én és október 23-án a megemlékezés koszorúit helyezték el egyesületünk 

vezetőségi tagjai.  

- a 2020. december 17-21. között megszervezett adománygyűjtés keretében 200 rászoruló 

családnak tudtunk élelmiszer utalványt juttatni.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az alapítvány az 3509-27/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 650 e Ft 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása. 
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Az egyesület az önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatosan valamennyi támogatás 

felhasználását bemutatta a beszámolójában. 

Az egyesület beszámolója alapján az összes bevétele 2.461.569 Ft, melyből 506.500 Ft a 

tagdíjbevétel, 650.000 Ft önkormányzati támogatás, 500.000 Ft magánszemélyek támogatása 

980.418 Ft, egyéb bevételek 204 Ft, SZJA 1% 324.447 Ft. Összes kiadás 1.819.000 Ft A 

maradvány értéke 879.240 Ft. Az Önkormányzat támogatása teljes mértékben felhasználásra 

került. 300.000 Ft anyagköltség,21.193 Ft bank költség, 190.500 Ft könyvvelői díj, 138.307 Ft 

egyéb szolgáltatások igénybevételére került kifizetésre. 

Az Önkormányzat által adott támogatás felhasználása megfelel a támogatási 

szerződésben foglalt céloknak. A pénzügyi elszámolás szintén felel meg az Önkormányzat 

által előírtaknak. 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 18 fő.  

 

A 2020-as évben a járványügyi helyzet megnehezítette az egyesület közösségi munkáját. A 

szabályok betartása mellett vetőmagot osztottunk (zöldbab, zöldborsó). Megkerestük a 

környező település polgármestereit és számukra is biztosítottunk a vetőmagból.  

Húsvét alkalmából több száz saját készítési kézzel festett tojással díszítettük fel a Városház 

előtti tér fáit. Négy alkalommal felnőtt és gyermekruhát osztottunk, hat alkalommal pedig 

csak gyermekruhát. Egy alakommal tartottunk családi napot. Március 15-én és október 23-án 

elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.” 

 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az egyesület az 3509-21/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 250 eFt 

önkormányzati támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 03.31-én 

megkötésre került, célként a 2020. évi működés került meghatározásra. 

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. 

 Az egyesület bevételei között ezen kívül még 108 eFt tagdíjból származó bevétel szerepel. Tagi 

kölcsön 100 eFt 

Az egyesület beszámolója alapján a 2020. évi maradvány összege 32e Ft,  

A beszámoló szerint az önkormányzati támogatás összegét az alábbiakra használták fel 

Könyvelői díj 60.000 Ft 

Bankköltség 21.000 Ft 

Anyagköltég 120.000 Ft 

Igénybe vett szolgáltatás 16.000 Ft 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy ugyanarra a számlára jogszerűtlen két támogatás elszámolása. 

A bizonylatok ellenőrzése során a következők kerültek megállapításra. 
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- a számlákon szerepel teljesítést igazoló aláírás, és a megnevezés is hogy milyen 

alkalomból került felhasználásra. 

- Papp Imre 100 eFt tagi kölcsönt nyújtott, melyet december 31-ig visszakapott. 

 

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

megfelelő,  eleget tesz az önkormányzati előírásoknak, a támogatás felhasználása a 

megjelölt cél szerint történt. 

Polgári Őszi rózsa Nyugdíjas Egyesület 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az egyesület az 3509-32/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 50 eFt önkormányzati 

támogatásban részesült, melyről támogatási szerződés 2020. 11.11-én megkötésre került, 

célként a 2020. évi általános működés került meghatározásra. 

A nyugdíjas Egyesület tevékenységének kezdete 2020. október 21. 

Az átutalás 2020. november 11-én történt. A rövid idejű működés miatt a támogatás összege 

részben került felhasználásra mindössze 11.180 Ft összegben. Ebből meghatározó az 

anyagköltség (4.000 Ft) és a könyvvelői díj (5.000 Ft) 

Az elszámolás szabályszerűen megtörtént. A számlákon szerepelnie kell a teljesítés 

igazolásának.  

Összességében megállapítható hogy a támogatott szervezetek eleget tettek a támogatási 

szerződésben foglaltaknak. 

A támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó javaslatok 

A 2021. évről történő  támogatásról a Támogatottnak a nevére szóló záradékolt és hitelesített 

számlák másolatával, a számlákat alátámasztó megrendelésékkel, szerződésekkel, átutalást 

igazoló kivonatokkal és egy rövid, szakmai szöveges beszámolóval kell teljes körűen 

elszámolnia a Polgármesteri Hivatal felé, az alábbi formában: 

Záradékolás: Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-20…- ……. számon 

rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget. 

Az elszámoláshoz csatolni kell egy számlaösszesítő elszámoló lapot, melyben minden számla 

tételesen felsorolásra kerül, megnevezve a rajta lévő költségtételeket és hogy melyik 

programhoz kapcsolódik. 

Szakmai szöveges beszámoló: minimum 1 db A4-es oldal terjedelemben, minden támogatott 

programról külön-külön beszámolva összefoglalja a civil szervezet tevékenységét, melyhez az 

önkormányzati támogatás hozzájárult. 

Az elszámolásban csak a szerződésben feltűntetett támogatási időszakot terhelő költségekre 

vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak 

végéig meg kell történnie. Átutalásos számla esetében ezt kivonattal igazolni kell. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti beszámolókból látható, hogy az elmúlt év pandémiás helyzete miatt a sport és 

civilszervezetek korlátozottan tudták egyesületi tevékenységüket folytatni. Ennek ellenére 

megállapítható, hogy a mindennapi életünkben igen fontos szerepet töltenek be, karitatív 

tevékenységükkel, egészségformáló, közösségformáló erejükkel, programjaikkal.   

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.  

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

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2021. június 17. 

 

     Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…/2021. (VI. 24.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2020. évi 

tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1. A Képviselő-testület a civil és sportszervezetek 2020. évi 

működéséről és a 2020. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                      Határidő: értelemszerűen 

                    Felelős: Tóth József polgármester 


