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Csongrad Megyei Polgarör Szervezetek Szövetsége

Kiegészítő melléklet

A szervezet bemutatása

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége célja lakossági önszerveződésű

tlnkéntes tirsuliások létrehozasa a szilrárdabb közrend és közbiztonság érdekében. Segíti a
Csongrád megye területén a polgarőr-egyesületek szeweződését, népszerűsíti a Polgárőr
mozgalmat. A szervezet 1991-ben jött létre.

A számviteli politika fő vonásai

Év végi beszámolój át a 22412000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4. és 5. melléklete szerint

meghatiirozott formában készíti el.

a too.ooo,- Ft alatti beszerzési értékú targyi eszközök tíá§n az amortizációt aktiváláskor egy

összegben sziimo§a el.
EgyéÜ árgyi Ószközök értékcsökkenésének elszímolasa az eszkőz élettartamrának

megfelelően lineárisan történik.
Az értékcstikkenést a üárgyi eszkőzaktiválrásrának napjától kezdődően számolja el.

Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét és értékét év végi leltánal áIlaPitja

meg.

íszközök és források

Befektetett eszközök
2019-ben 812 e Ft értékben irodai eszközöket, a tevékenységet szolgáló klíma" nyomtatók,

akkumulátoros kézi lámpák, iratmegsemmisíó, irodabútor vasarlasa történt, a targyévben

elszámolt értékcsökkenés összeg e 7 34e Ft.
Használaton kívüli, értéket nem képviselő eszközök selejtezésére nem került sor az év során.

Rendkívüli esemény atagyi eszközök állományában nem történt.

Forgó eszközök
Készleteket a fordulónapon a szövetség nem tartott nyilván.
Pénzesrkőzeinek értéke 3l83 e Ft, apélzeszközök 92 e Ft_tat csökkentek.

Követelésekkel a mérleg fordulónapjiín a szövetség nem rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatírolrások nem voltak.

Eredmónyo lilrviditás
A szerveáet induló tőkével nem rendelkezik, a saját tőket az előző évek és a tárgyévi

eredményt mutatja. A targyévi köáasznú eredmény -l97 e Ft, vállalkozasi tevékenységet

2019-ben a szövetség nem végzett. A saját tőke értéke 5 089 e Ft. A szövetség kÖtelezettségeit

határidőben telj esíteni fudta.

céltartalékok
A trárgyévben céltartalék képzésére nem volt sz{ikség.

2A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek a|átámasztv a.



Csongrád Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége

Kötelezettségek
Hosszú lejarafu kötelezettséggel az egyesület nem rendelkezik.
A rövid lejarafu kötelezettség a cégautó adó janu.árban befizetendő díja összege 60 e Ft.
Lejért esedékességű kötelezettsége a szövetségnek nincs.

Passzív időbeli elhatárolásra nem volt szükség

Eryéb információk

Bevételek bemutatása

adatok ezer Ft ban

Megyei Önkormányzattól 350 000

Szeged-Csanád Egyházmegye 200 000

O PSZ működési támogatatás 6 140 000

OPSZ cégautó adó 237 600

OPSZ célirányos támogatás 1 38475o

Tová bbadott támogatás egyesületeknek 27 24oaoo

kerekítés 745

kamatbevétel 6

35 553 101

A polgrirőr egyesületek részére l 470 e Ft-tal több támogaüíst utalt tovább a szövetség, mint
2018-ban. A működési és célirányos ámogatásra 3 593 e Ft-tal több érkezett.

Közhasznú tevékenység érdekében felmerült működési kiadások

a nyag költség/ irodaszer,- üzemanyag,-
iroda,- rezsi költség, fenntartási költség 2060739

iroda bérleti dú 2019. augusztus 16-ig 512884

Karbantartási költség 440 829

könywiteli szolgáltatás 228 000

Telefon költség 283 456

lnternet költség t56752

Pénzügyi szolgáltatás 151,267

Biztosítási díj 109 511

Személy jellegű + Reprezentációs költség 1 930 665

5 874 1o3

3Akőzzétettadatokkönywizsgálattalnincsenekalátítmasztva.



Csongn{d Megyei Polgmőr Szervezetek Szövetsége

Személyi jellegű kifizetések, foglalkoztatottak

2012. április l-tőI az egyesiileülek nincs alkalmazottj4 foglalkoztató az Országos Polgrárőr
Szövetség.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések értéke 1 930 e Ft. Ez a rendezvényekhez kapcsolódó
kiadasok értéke, a cégautó adó, útiköltség tédtés, megbízási díj szerepel.
Juttatásokkal kapcsolatban adó ésjárulékfizetési kötelezettsége 25 e Ft.
Yezető tisztségviselők részére személyi jellegű juttatás kifizetésére nem került sor.

Támo gatások felhasználása

A továbbadási célú tamogatas a üirgyévben kifizetésre került.

Szeged, 2020. miárcius 20.

4

Támogaüíst nyúitó neve Kapott összeg Felhasználás bemutatása
oPSZ 6 140 000 működési támogatás
oPSZ 237 600 cégautó adó megtédtés
oPSZ 27 z4oaoo továbbadási célú támogatas
OPSZ célirányos 138475o múködési üímogaüís
Megyei Önkormányzat működési támogatás
Szeged-C sanád E gyházmegye 200 000 esyéb
összesen 35 552 350

AközzéteítadatokkönywizsgálattalnincsenekalátátmaszÍ:la.

350 000


