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1. Számviteli beszámoló 
                                                                                                                          Ezer Ft-ban 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérleg 

2008. év 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

      ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    

     A. Befektetett eszközök 845  845 

          I. Immateriális javak    

          II. Tárgyi eszközök 845  845 

          III. Befektetett pénzügyi eszközök    

 

     B. Forgóeszközök 1209  2600 

          I. Készletek    

          II. Követelések    

          III. Értékpapírok    

          IV. Pénzeszközök 1209  2600 

      Eszközök összesen 2054  3445 

 

      FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    

     C. Saját tőke 2054  3445 

          I. Induló tőke/Jegyzett tőke    

          II. Tőkeváltozás/Eredmény 1948  2054 

          III. Lekötött tartalék    

          IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 106  1391 
 

          V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

     D. Tartalék    

     E. Céltartalékok    

     F. Kötelezettségek    

          I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

          II. Rövid lejáratú kötelezettségek    

     Források összesen 2054  3445 
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Közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény-levezetése 
                                          2008. év.                                    Ft-ban 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 2.311.421  3.778.470 

  I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 2.311.421  3.778.470 

     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    

          a. alapítótól 890.000  760.000 

          b. központi költségvetésből 200.000   

          c. helyi önkormányzattól    

          d. egyéb 96.838  73.566 

    2. Pályázati úton elnyert támogatás 1.075.000  2.910.000 

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 24.000   

    4. Tagdíjból származó bevétel 19.200  25.200 

    5. Egyéb bevétel 6383  9.704 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)    

    1. Pénzügyileg rendezett bevételek    

    2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)    

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)    

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2.205.160  2.387.641 

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2.205.160  2.387.641 

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)    

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 106.261  1.390.829 

    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 106.261  1.390.829 

    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)    

C. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2)    

    1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)    

    2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)    

I Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 106.261  1.390.829 

J. Fizetendő társasági adó   0,- 

K. Tárgyévi eredmény 106.261  1.390.829 
    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 106.261  1.390.829 
    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)    



 

 4 

Tájékoztató adatok 

  1. Bérköltség    

    ebből:    

      - megbízási díjak   14.965,- 

      - tiszteletdíjak    

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések    

  3. Bérjárulékok    

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások    

C. Értékcsökkenési leírás   278.850,- 

E. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások    
F. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg ren-
dezett) 

   

 

Analitika 
Bevételek   

Közhasznú célra, m űködésre kapott támogatás 
Önkormányzatoktól kapott 760.000,- 
Pályázat útján kapott 2.910.000,- 
Összesen: 3.670.000,- 
Tagdíjból származó bevétel 25.200,- 
Egyéb pénzügyileg rendezett 83.270,- 
Összesen: 108.470,- 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3.778.470,- 
  

Kiadások  

Anyagjelleg ű ráfordítások  
Anyagköltség 1.694.744,- 
Irodaszer  
Összesen: 1.694.744,- 
Igénybevett anyagjelleg ű szolgáltatások 
Úti-elszámolás 54.303,- 
Reprezentációs költség 129.388,- 
Bérleti költségek, egyéb elszámolható költségek 175.868,- 
Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 300.918,- 
Összesen: 660.477,- 
Egyéb szolgáltatások  
Bankköltség 17.455,- 
Fizetendő kamat  
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  
Összesen: 17.455,- 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.387.641,- 
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2. Szakmai beszámoló 2008. évi tevékenységről 

 

A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA  ÉS POLGÁRI  VÉDELMI  SZÖVETSÉG  

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa-, és Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban Zemplén Térségi 

KPVSZ) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI. Törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként 

működő társadalmi és kiemelten közhasznú szervezet. 

 

A Zemplén Térségi KPVSZ a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott alapszabály sze-

rint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és céljai elérésében a lakosságra, a 

gazdálkodó, és a társadalmi szervezetekre támaszkodik. Közvetlen politikai tevékenységet nem foly-

tat, pártoktól független. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgári Védelmi Szövetség 1992-ben alakult, mint a Magyar Pol-

gári Védelmi Szövetség tagszervezete, melynek a Sátoraljaújhely Térségi Polgári Védelmi Szövetség 

részét képezte. A jogszabályi változások miatt önálló civil szervezetként kívántuk bejegyeztetni. 

2004. február 16-án megtartottuk a Zemplén Térségi KPVSZ alakuló ülését 18 fő részvételével.  

 

1. A térség és Sátoraljaújhely város elhelyezkedése 
 

 
Sátoraljaújhely 747 éve város, Zemplén megye egykori székhelye. Gyönyörű természeti környe-

zetével, kereskedelmi és kulturális életével a Sátor-hegyek és az Alföld találkozásánál a 

zempléni táj egyik központja. A város közigazgatási szerepkört tölt be, itt működik a Helyi Vé-

delmi Bizottság is. 
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2. Térség bemutatása 

Oktatási intézmények száma: 
66 általános iskola és óvoda 
4 középiskola 
4 kollégium 

Egészségügyi intézmények száma: 1 Kórház 

Veszélyeztetettségi besorolás: II. 

Vegyi 
Árvízi  
Közlekedési 
Határközelség veszélyeztetettség 

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2004-es megalakulása alkalmával 
feladatául tűzte ki, hogy a működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott 
önálló jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az 
emberi élet és az anyagi javak védelmét. Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a kataszt-
rófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű 
tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Veszély-
helyzetben lehetőségeihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári védelmi parancsnokságok, 
szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, munkáit. Alaprendeltetésének 
megfelelő feladatai végrehajtásában működési területének tekinthető a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye zempléni, illetve bodrogközi térségének 36 települése. Területén két kistérség műkö-
dik. 
Szövetségünk nagy erőfeszítéseket tesz a térség lakosságának biztonsága érdekében. A térség 
összes települése katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztetett, ezért szükséges a felkészítés 
és a tájékoztatás.  
A Bodrogközre általában jellemzők az ár- és belvízi események, a Tisza és a Bodrog folyók ve-
szélyeztetik a területet. A Hegyköz a Zempléni-hegység földrajzi, természeti adottságainál fogva 
földmozgásos terület, illetve erdőtüzek veszélyeztetik. Gyakran okoz gondot az intenzív csapa-
dék és a villámjelenségek. A közlekedési, szállítási, vegyi veszélyeztetés is igen magas az 
áthaladó forgalom miatt.  
Sátoraljaújhelyben működik Bűnmegelőzési Tanács, Rendőrség, Tűzoltóság, Polgári Védelem, 
Fegyház és Börtön, Vám és Pénzügyőrség, Polgárőrség, Polgári Védelmi Szövetség, Városvédő 
és Szépítő Egyesület, valamint számos civil szervezet. Szövetségünk kiemelkedő kapcsolatot 
ápol a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, valamint a Zempléni Hadtörténeti Egyesülettel. Az 
együttműködés a többi társszervekkel és civil szervezetekkel folyamatos, rendezett. 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség célul tűzte ki, a város és a térsége 
állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, tájékoztatásának 
segítését, különböző tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és előadások tartásával 
személyesen, illetve a médián keresztül. Valamennyi településen meg kívánunk jelenni és az 
emberekhez szólni, valamint különböző rendezvényekhez csatlakozva bemutatókat, kiállításokat, 
versenyeket tartani. Munkánk során felismertük, hogy a leghatékonyabb védekezés a katasztró-
fák és más egyéb veszélyekkel szemben a megelőzés.  
Szükségesnek tartjuk, hogy a térség intézményei, valamint az újólag létrejött gazdálkodó szervek 
és szervezetek részére ajánlásokat, szükség esetén preventív terveket készítsünk a Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság iránymutatásával.   
 
 
Fontosnak tartjuk a térség polgármestereinek és jegyzőinek az 1996. évi XXXVII. törvényből 
adódó feladatokra való képzését, felkészítését.(54 fő) Igyekszünk minél szélesebb körű infor-
mációt biztosítani részükre, megismertetni a velük a térség veszélyeztetettségét, és az ellenük 
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való védekezés lehetőségét. A jövőben tovább kívánjuk folytatni a felkészítő munkát, és ebbe be 
kívánjuk vonni az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a B-A-Z. 
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Bodrogközi Környezetgazdálkodási és 
Tájrehabilitációs Kht. szakembereit is. 
 
A felkészítő munkánk egyik fontos területe a térség tanuló ifjúsága. Az ifjúság megnyerése a 
későbbi munkánk eredménye lehet. Ezen a területen a térség 66 általános iskolája és óvodája, 
valamint 4 középiskolája (5600fő) között bemutatókat és versenyeket rendeztünk iskolai, váro-
si és térségi szinten. 
Ez azt a célt szolgálja, hogy az ifjúság a szabadidejét hasznos, értelmes dolgokra fordítsa, tudását 
gyarapítsa. Felkészítjük őket a veszélyhelyzeti magatartásformákra, az önvédelmi készség kiala-
kulására. 
 
A 2008. év értékelésénél meg kell említeni a 2007. évi sikeres pályázatunkat az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumnál, mert ennek hatása ez évben is látható, tapasztalható 
volt. 
E pályázat segítségével létrejött egy olyan információs adatbázis, mely tartalmazza a katasztrófa-
elhárítással, polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos törvényi szabályzókat, szakmai útmutató-
kat, letölthető dokumentumokat, adatlapokat, melyek a beavatkozás, helyreállítás időszakában 
elengedhetetlenül szükségesek az önkormányzatok és a lakosság részére egyaránt. 
E cél elérésére 2 darab információs pult készült el, amelyek a Hegyköz és a Bodrogköz önkor-
mányzatainál kerültek telepítésre. 
  
A 2008. év sajnos nem múlt el beavatkozás, védekezési munkálatok nélkül. 2008. június 26-án 
Sátoraljaújhely térségét ért rendkívüli vihar alkalmával , Szövetségünk több tagja azonnal 
bekapcsolódott a mentési, védekezési, majd a helyreállítási munkálatokba.  Rendkívül fontos, 
értékes tapasztalatokat fogalmaztunk meg a beavatkozó hivatásos és önkéntes szervek vezetői-
vel a mentési, védekezési időszakban, mely a jövőt tekintve fontos megoldandó feladatnak 
tekintünk. Pályázati forrásból védekezési felszerelést szeretnénk beszerezni, valamint egészség-
ügyi felkészítést kívánunk megszervezni a térség lakosai számára. 
 
Jó eredménnyel szerepeltünk az Országos Polgári Védelmi Szövetség által kiírt „Védelmi igaz-
gatási felkészítés” című pályázatán, ahol 600.000 forint támogatást nyertünk. A pályázat 
megvalósításának határideje 2009. május 31. 
 
Ez évben Szövetségünk „Erd őtűz és katasztrófa megelőzés Zemplénben” címmel sikeres pá-
lyázatot nyert az Önkormányzati Minisztériumtól. Megjelölt célként szerepelt, hogy 
Sátoraljaújhely Magas-hegyen 3 db kamerát kívánunk elhelyezni, telepíteni. A kamerák által 
közvetített képek Sátoraljaújhely város, a Szövetségünk, valamint a Polgári Védelmi Iroda hon-
lapján is láthatóak, állandó on-line megjelenést, vizuális kontrollt biztosítva, a szakemberek és a 
civil érdeklődők számára egyaránt. E rendszer kiépítésével lehetőség nyílik a keletkező tüzek 
gyors észlelésére és lokalizálásra, ezáltal segítve a hatékonyabb megközelítést és beavatkozást, 
ami a keletkező károk mérsékléséhez is hozzájárulhat. 
 
Az elmúlt évben tovább folytatódott az évente ismétlődő rendezvényeink sorozata, valamint új 
rendezvény is lebonyolításra került. 
 
Így 2008. január 11-én a II. Magyar Hadsereg hősi halottai, áldozatai, a II. Világháború, s a 
mindenkori háborúk halottairól emlékeztünk meg, immár tizedik alkalommal. 
Az ünnepséget a Köztemető előtti Áldozatok és Hősök emlékművénél, a Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel közösen szerveztük. 
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2008. április 22-én 14 órától interaktív ifjúsági polgári védelmi vetélkedőre került sor. Az ifjú-
ságfelkészítési tevékenységünk egy új formáját kívántuk ezzel bemutatni, ezáltal is szélesítve a 
versenyen résztvevők körét valamint az ifjúság veszélyhelyzeti felkészültségét.  
A versenyen 14 csapat indult. A benevezett csapatoknak saját iskolájukban egy az internetről 
letölthető tesztlapot kellett kitölteni. A rendszer az eredményeket a rendelkezésre álló idő letelté-
vel automatikusan értékelte, ezáltal kialakult a csapatok sorrendje. A legjobb 8 csapat jutott 
tovább a II. fordulóba, amely a hagyományos formában került megrendezésre. A benevezett csa-
patok nagy száma jelzi, az interaktív forma sikerességét, ezért a jövőben is meg kívánjuk 
ismételni és tovább bővíteni a résztvevő csapatok számát.  
 
2008. április 29-én a Szövetségünk a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Irodával közösen ismé-
telten megrendezte az országos felmenő rendszerű ifjúsági Katasztrófavédelmi versenyt a 
Sátoraljaújhelyi Városligetben. 2008. május 16-án került sor a Megyei Ifjúsági Katasztrófavé-
delmi vetélkedőre Sajószentpéteren. Térségünket a helyi vetélkedő győztesei, a sátoraljaújhelyi 
Esze Tamás Tagintézmény és a Kossuth Lajos Gimnázium csapata képviselték. 
 
2008. május 30-án Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és 
Szépítő Egyesülettel, valamint a Zempléni Hadtörténeti Egyesülettel, mint együttműködő partne-
rek közös szervezésében Hősök napja megemlékezést tartottunk az Áldozatok és Hősök 
emlékművénél.  
 
2008. június 04-én a Szövetség képviseletében Kohánka István elnök különdíjat adott át a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanulmányait folytató Tóth Zsolt pv. alezredes részére.  
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián Tóth Zsolt pv. alezredes II. helyezést ért a 
„Pszicho-szociális ellátás szükségessége a katasztrófavédelemben” című dolgozatával. E sikeres 
szereplést jutalmazta emléktárggyal a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi szövet-
ség nevében. 
 
2008. augusztus 18-án Szövetségünk együttműködési megállapodást írt alá a sátoraljaújhelyi 
Eötvös Klubbal, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel, Sátoraljaújhely Város Önkormányza-
tával, a Zempléni hadtörténeti Egyesülettel, valamint a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel. Az együttműködés célja a „Hősök temetője – bűnmegelőzési, értékteremtő közös-
ségépítés” c. pályázat megvalósítása. 
 
 

Szövetségünk 2008. szeptember 8-án „Tisztelgés a 70 éves Magyar Légierő-légoltalom és 
Zemplén hadtörténete előtt”  címmel kiállítást rendezett a Kazinczy Múzeumban a Zempléni 
Hadtörténeti Egyesülettel, a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Irodával közösen. A kiállítást 
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere nyitotta meg. 
A légoltalomról Lipták Attila mk. pv. alezredes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
minősített időszaki és lakosságvédelmi főosztályvezető-helyettes tartott megemlékezést. 
A kiállításon többek között megtekinthetőek voltak a 70 éves magyar légierőnél valaha rendsze-
resített repülőgéptípusok felvételei, hajózó ruházatok, felszerelések, emléktárgyak, archív 
dokumentumok a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely jóvoltából. 
A Zempléni Hadtörténeti Egyesület korabeli egyenruhákat, fegyvereket és felszerelési tárgyakat 
állított ki. 
A légoltalom történetéről korabeli helyi újságcikkek dokumentumok, valamint a közelmúlt és a 
jelenkor felszerelési tárgyai, eszközei voltak láthatóak. 
 

 

2008. szeptember 19-én Szövetségünk közösen a Polgári Védelmi Irodával immár 15. alka-
lommal szervezett meg Sátoraljaújhelyben a Sport és Barátság kispályás nemzetközi labdarúgó 
tornát. A tornának a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok adott otthont. 
A rendezvény fővédnökei Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint 
Rétközi Ferenc ezredes, a B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója voltak. A 
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bajnokság célja a sport és a barátság ápolása, illetve újabb kapcsolatok létrehozása a fegyveres- 
és rendészeti szervek tagjai, az államigazgatásban és a közszférában dolgozók, illetve a külföldi 
társszervek között. Idén 8 csapatok nevezett be a tornára. A tornát, és ezzel a Sport és Barátság 
Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság csapata nyerte.  
 
2008. október 8-án a szlovákiai Tőketerebesen a Körzeti Válságkezelő Központ által szervezett 
ifjúsági polgári védelmi vetélkedőn meghívottként részt vett a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tag-
intézmény csapata. A kiválóan felkészült csapat az ötödik helyen végzett.  
 
2008. október 22-én a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel a Zempléni Hadtörté-
neti Egyesülettel közösen a sátoraljaújhelyi Hősök temetőjében megemlékezést tartott az I. és II. 
Világháborúban hősi halált halt magyar és idegen nemzetiségű katonákról.  
 
2008. november 24-én árvízvédelmi munkaműhelyt szerveztünk a bodrogközi polgármesterek 
számára  Cigánd városban. Az értekezleten részt vett Rétközi Ferenc tű. ezredes B-A-Z megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Laki József ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmér-
nökség vezetője, Vinnai Miklós Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulás 
vezetője, Miroslav Balo a tőketerebesi Körzeti Válságkezelési Központ vezetője, valamint 
Cigánd, Tiszakarád, Tiszacsermely, Nagyrozvágy, Zemplénagárd települések polgármesterei, 
illetve képviselői. A szakmai nap fő célja volt, hogy közvetlenül kívántuk bemutatni illetve mo-
dellezni a résztvevők felkészültségét a természeti katasztrófa következményeinek felszámolása 
során végzendő közös irányítói, végrehajtói munka folyamatáról, felkészíteni az árvízi védeke-
zésben érintett települések vezetőit az irányítói tevékenységükre, további tapasztalatot gyűjteni a 
szervezési, végrehajtói valamint a határon átnyúló információáramlási tevékenységekről.  
 
Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés terén Szövetségünk az évben kiegyensúlyozott kap-
csolatot tartott fen a Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő Központtal.  
Új kapcsolatot építettünk ki a szlovákiai Királyhelmec Önkormányzatával, kivel közös pályá-
zatot nyújtottunk be.  
 
Az elmúlt évhez viszonyítva sajnos nem sikerült olyan jól szerepelnünk az SZJA 1%-ának fel-
ajánlására vonatkozóan. 2008. évben 73.566.- Ft felajánlás érkezett Szövetségünkhöz. 
 
 
Az eredményeinkről, tevékenységünkről több helyen tudtunk beszámolni, nagyon jó kapcsolat 

alakult ki az országos és helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekről, eseményekről 

azonnal tudjuk tájékoztatni a térség, régió lakosságát. A Szövetség rendezvényeiről beszámolt 

a Zemplén Televízió, Rádió Aktív, Zempléni Hírlap, Helyi Krónika, valamint a Katasztró-

favédelem című országos szakmai lap. 

 

Az elmúlt évben tovább folytattuk az alapszabályban is vállalt polgári védelmi, honvédelmi és 

tűzoltó hagyományok ápolását. Közreműködtünk több ilyen jellegű rendezvény megtartásában. 
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Néhány fényképfelvétel a ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ főbb programjairól, tevékenységéről:  

 

 
 

A Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés 
 

 
 

Légoltalmi kiállítás 
 

 
 
 

Ifjúsági verseny 
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Sport és Barátság Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Torna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés az I. és II. világháború hőseiről 

 
 

II. 2009. évi főbb feladatok 
 

� Január - Közreműködés a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok meg-
emlékezésén.  

� Január - december: A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések. 
� Április - október:  Falunapokon, egyéb ünnepségeken és rendezvényeken való köz-

reműködés, segítségnyújtás. 
� Március - Védelmi felkészítés és gyakorlat megtartása Cigánd városában. 

Közreműködés a Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottsága által tartott védelmi felké-
szítésen és gyakorlaton.  

� Április -  Közreműködés az interaktív Polgári Védelmi ifjúsági vetélkedő megszerve-
zésében, valamint az ifjúsági verseny lebonyolításában. 

� Május - A győztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük 
biztosítása. 
Közreműködés a Hősök napja megemlékezés megrendezésében. 

� Június - Erdei iskola megrendezésében való közreműködés. 
� Szeptember - Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése. 
� November - Megemlékezés a Hősök Temetőjében a I-II. világháború áldozatairól. 
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3. Igazolás költségvetési támogatás felhasználásáról 

  

Hivatalosan igazolom, hogy a 2008. évben Szövetségünk „Erd őtűz és katasztrófa megelőzés 

Zemplénben” címmel sikeres pályázatot nyert az Önkormányzati Minisztériumtól. Megjelölt 

célként szerepelt, hogy Sátoraljaújhely Magas-hegyen 3 db tűzfigyelő  kamerát kívánunk elhe-

lyezni, telepíteni. Az elnyert 1 500 000 Ft. támogatást a következőkre használtuk fel: 

- Tárgyi eszköz, szoftver vásárlása, beszerelése, üzembe helyezése  1 500 000 Ft 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

2008. évi beszámoló 
Időszaka: 2008. 01. 01- 2008. 12. 31. 

 
Bevételek:   
 Támogatói bevételek              760.000,-  
 Pályázat útján nyert             2.910.000,-  
 Tagdíj-bevételek 25.200,- 
 Szja 1%-ának visszautalása 73.566,-  
 Bankkamat 9.704,- 
Bevételek összesen:                     3.778.470,- 
 
Kiadások:  
 Anyagjellegű kiadások 1.694.744,- 
 Igénybevett szolgáltatások 244.918,- 
 Reprezentációs költség 129.388,- 
 Útiköltségek 54.303,- 
 Kifizetett tiszteletdíj 14.965,- 
 Bankköltség 17.455,- 
 Könyvelési díj 56.000,- 
 Egyéb bérleti díj 108.280,- 
 Egyéb elszámolható költségek 67.588,- 
Kiadások összesen: 2.387.641,- 
 
                  
 
Évközi pénzügyi elszámolás:  

1. nyitó pénzeszköz: 1.209.017,- /B:1.141.120,- + P: 67.897,-/ 
2. bevételek összes:  3.778.470,- 
3. kiadások összes:  -2.387.641,- 
4. záró pénzeszköz:  2.599.846,- /B: 2.479.008,- + P: 120.838,-/ 

 
Fennálló Kötelezettség:  

a. 3.000,- Ft személyi jövedelemadó-tartozás, ami 2008. december hóban kifizetett 
Suták Bertalan eseti megbízási díja után 2009-ben fizetendő járuléktartozás.  
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatásokat a szövetség 2008. évben nem folyósított. 

 

 

6.  Központi költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatások 

A szövetség 2008. évben önkormányzattól és egyéb költségvetési szervtől támogatás cí-

men bevételt nem szerzett. 

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség vezető tisztség viselői je-

len tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért részükre jövedelmet és egyéb 

juttatásokat nem folyósítunk. 

 

 

 

Sátoraljaújhely, 2009. február 5. 

 

 

 

Kohánka István 

         elnök 


