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1. Számviteli beszámoló 
                                                                                                                          Ezer Ft-ban 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérleg 

2009. év 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

      ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    

     A. Befektetett eszközök 845  1911 

          I. Immateriális javak    

          II. Tárgyi eszközök 845  1911 

          III. Befektetett pénzügyi eszközök    

 

     B. Forgóeszközök 2600  1594 

          I. Készletek    

          II. Követelések    

          III. Értékpapírok   1200 

          IV. Pénzeszközök 2600  394 

      Eszközök összesen 3445  3505 

 

      FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    

     C. Saját tőke 3445  3505 

          I. Induló tőke/Jegyzett tőke    

          II. Tőkeváltozás/Eredmény 2054  3445 

          III. Lekötött tartalék    

          IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 1391  60 
 

          V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

     D. Tartalék    

     E. Céltartalékok    

     F. Kötelezettségek    

          I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

          II. Rövid lejáratú kötelezettségek    

     Források összesen 3445  3505 
 

 



Közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény-levezetése 
                                          2009. év.                                    Ft-ban 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 3.778.470  2.753.494 

  I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 3.778.470  2.753.494 

     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    

          a. alapítótól 760.000   

          b. központi költségvetésből    

          c. helyi önkormányzattól    

          d. egyéb 73.566  448.000 

    2. Pályázati úton elnyert támogatás 2.910.000  2.267.500 

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    

    4. Tagdíjból származó bevétel 25.200  25.200 

    5. Egyéb bevétel 9.704  12.794 

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) 2.387.641  2.693.143 

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2.387.641  2.693.143 

    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) 1.390.829  60.351 

    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 1.390.829  60.351 

    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 el őtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 1.390.829 
 

60.351 

J. Fizetendő társasági adó    

K. Tárgyévi eredmény 1.390.829  60.351 
    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 1.390.829  60.351 
    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)    

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 
rendezett) 

   

 

Analitika 
Bevételek   

Közhasznú célra, m űködésre kapott támogatás 
Önkormányzatoktól kapott  
Pályázat útján kapott 2.267.500 
Összesen: 2.267.500 
Tagdíjból származó bevétel 25.200 
Egyéb pénzügyileg rendezett 460.794 
Összesen: 485.994 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2.753.494 
  

Kiadások  

Anyagjelleg ű ráfordítások  
Anyagköltség 402.369 
Irodaszer 628.867 
Összesen: 1.031.236 
 
Úti-elszámolás 200.952 
Reprezentációs költség 223.174 
Bérleti költségek, egyéb elszámolható költségek 334.750 
Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 413.693 
Összesen: 1.172.569 



Egyéb szolgáltatások  
Bankköltség 16.338 
Fizetendő kamat  
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 23.000 
Összesen: 39.338 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.693.143 
 
 
 
2. Szakmai beszámoló 2009. évi tevékenységről 

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 

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

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

folytat, pártoktól független. 

 

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

Magyar Polgári 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 746 éve város, Zemplén megye egykori székhelye. Gyönyörű természeti 

környezetével, 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 

Védelmi Bizottság is. 

 

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 katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a 

lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és 

terjesztésében. Veszélyhelyzetben 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 működik. 

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 

veszélyeztetik a területet. A Hegyköz a Zempléni-hegység földrajzi, természeti adottságainál 

fogva földmozgásos terület, illetve erdőtüzek veszélyeztetik.  



Gyakran okoz gondot az intenzív csapadék 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 az Eötvös József 

Clubbal. 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 katasztrófák 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 

Katasztrófavédelmi 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 információt biztosítani részükre, megismertetni a velük a térség 

veszélyeztetettségét, és az ellenük való védekezés lehetőségét.  

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, 

városi 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 kialakulására. 

 



Felkészítések 2009. évben: 

Szövetségünk több tagja is részt vett a 2009. március 26-án Mikóházán a Sátoraljaújhelyi 

Helyi Védelmi Bizottsága által megtartott „Mikóháza 2009” védelmi felkészítés 

megszervezésében. A felkészítéseken a HVB illetékességi területéhez tartozó 35 település 

polgármesterei, jegyzői, Alsóregmec, Felsőregmec, Vilyvitány és Mikóháza, települések 

megjelölt polgári védelmi szervezetei vettek részt. 

 

Az ifjúság felkészítés területén 2009. évben tovább folytattuk a már elkezdett munkánkat. 

2009. április 07-én interaktív ifjúsági polgári védelmi vetélkedőre került sor. Az 

ifjúságfelkészítési tevékenységünk egy új formáját kívántuk ezzel bemutatni, ezáltal is 

szélesítve a versenyen résztvevők körét valamint az ifjúság veszélyhelyzeti felkészültségét. A 

felkészülés már hetekkel korábban elkezdődött a versenyfelhívások kiküldésével illetve a 

felkészítő anyagok közzétételével, melyeket a www.satoraljaujhely.hu/pvszovetseg honlapról 

tölthettek le a tanulók és felkészítő tanáraik. 

A verseny előkészítésében és lebonyolításában nagy segítségünkre volt a Sátoraljaújhelyi 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola vezetése, illetve rendszergazdája. A versenyen 24 csapat 

indult. A benevezett csapatoknak saját iskolájukban egy, az Internetről letölthető tesztlapot 

kellett kitölteni. A rendszer az eredményeket a rendelkezésre álló idő leteltével automatikusan 

értékelte, ezáltal kialakult a csapatok sorrendje. A legjobb 8 csapat jutott tovább a II. 

fordulóba, amely a hagyományos formában került megrendezésre. A benevezett csapatok 

nagy száma jelzi, az interaktív forma sikerességét, ezért a jövőben is meg kívánjuk ismételni 

és tovább bővíteni a résztvevő csapatok számát.  

 

2009. április 18-án Szövetségünk több tagja is részt vett a „Fűzér 2009” Krízisintervenciós 

Gyakorlaton. A szakmai nap célja volt a különleges mentőcsoportok, önkéntes szervezetek, 

valamint a krízisintervencióba beosztott állomány felkészültségét, szakmai követelményeinek 

érvényesítését, riasztási feladatok végrehajtását, vészhelyzeti tevékenységeit, a beosztott 

állomány felkészültségének, illetve a katasztrófa következményeinek felszámolása során 

végzett pszichológiai segítség alkalmazásának rendjének felmérése.  

 

2009. április 23-án a Szövetségünk a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Irodával, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitánysággal közösen ismételten megrendezte az országos felmenő 

rendszerű ifjúsági Katasztrófavédelmi és közlekedésbiztonsági versenyt a Sátoraljaújhelyi 

Városligetben 12 csapat részvételével. A győztes az Esze Tamás Tagintézmény csapata lett. 



2009. április 28-án Védelmi felkészítést szerveztünk a bodrogközi polgármesterek számára 

Cigánd városban. Az értekezleten részt vett Laki József ÉKÖVIZIG Sárospataki 

Szakaszmérnökség vezetője, valamint Cigánd, Tiszakarád, Tiszacsermely települések 

polgármesterei, illetve képviselői. A szakmai nap fő célja volt, hogy közvetlenül kívántuk 

bemutatni illetve modellezni a résztvevők felkészültségét a természeti katasztrófa 

következményeinek felszámolása során végzendő közös irányítói, végrehajtói munka 

folyamatáról, felkészíteni az árvízi védekezésben érintett települések vezetőit az irányítói 

tevékenységükre, további tapasztalatot gyűjteni a szervezési, végrehajtói tevékenységekről.  

 

2009. június 04-én került sor a Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi vetélkedőre Boldván. 

Térségünket a helyi vetélkedő győztesei, az Esze Tamás Tagintézmény és a Kossuth Lajos 

Gimnázium csapata képviselték. A csapatok az eddigi legjobb teljesítményüket nyújtották, az 

általános iskolások között az Esze Tamás Tagintézmény csapata III. helyezett lett, a 

Kossuth Lajos Gimnázium csapata pedig győztesként végzett a középiskolás 

kategóriájában.  

2009. október 7-én a szlovákiai Tőketerebesen a Körzeti Válságkezelő Központ által 

szervezett ifjúsági polgári védelmi vetélkedőn meghívottként részt vett a sátoraljaújhelyi Esze 

Tamás Tagintézmény csapata. A kiválóan felkészült csapat a harmadik helyen végzett.  

 

2009. november 17-én a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság szervezésében megtartott 

„Pálháza 2009” védelmi felkészítés keretében Szövetségünk a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás 

vezetőjének közreműködésével egészségügyi felkészítést tartott a megjelent egészségügyi 

rajok, illetve a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság, Rendőrkapitányság, Fegyház és Börtön kijelölt 

állománya, valamint a ZMNE hallgatói részére.  

 

2009. november 23-án védelmi felkészítést szerveztünk Pácinban, Karos, Kisrozvágy, 

Lácacséke és Semjén települések polgármesterei, valamint a települések kijelölt polgári 

védelmi alegységei számára. A szakmai nap fő célja volt, hogy közvetlenül felmérjük, illetve 

modellezzük a résztvevők felkészültségét a természeti katasztrófa következményeinek 

felszámolása során végzendő közös irányítói, végrehajtói munka folyamatáról, továbbá 

felkészíteni az érintett települések vezetőit az irányítói tevékenységükre, valamint további 

tapasztalatot gyűjteni a szervezési, végrehajtói tevékenységekről. 

 



2009. december 14-15-én az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázat támogatásával 

egészségügyi felkészítésre került sor a Zempléni Kalandpark dolgozói részére a 

Sátoraljaújhelyi Mentőállomás vezetőjének közreműködésével, egyúttal átadásra került a 

pályázati összegből beszerzett félautomata defibrillátor.  

 

Az elmúlt évben tovább folytatódott az évente ismétlődő rendezvényeink sorozata, valamint 

új rendezvény is lebonyolításra került. 

 

Így 2009. január 12-én a II. Magyar Hadsereg hősi halottai, áldozatai, a II. Világháború, s 

a mindenkori háborúk halottairól emlékeztünk meg, immár tizenegyedik alkalommal. 

Az ünnepséget a Köztemető előtti Áldozatok és Hősök emlékművénél, a Városvédő és 

Szépítő Egyesülettel közösen szerveztük. 

 

2009. május 29-én Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és 

Szépítő Egyesülettel, mint együttműködő partnerek közös szervezésében Hősök napja 

megemlékezést tartottunk az Áldozatok és Hősök emlékművénél.  

 

2009. november 02-án a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, valamint az 

Eötvös Klubbal közösen a sátoraljaújhelyi Hősök temetőjében megemlékezést tartottunk az I. 

és II. Világháborúban hősi halált halt magyar és idegen nemzetiségű katonákról. 

 

2009. november 26-án facsemete ültetésre került sor a Hősök Temetőjében az Eötvös Klub, 

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő 

Egyesület, Szövetségünk, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda közös 

összefogásával. Mintegy 250 facsemetét elültetése a cél Sátoraljaújhely több pontján. Az 

akció első részeként a résztvevők képviselői és a város polgármestere végezték az első 

facsemeték beültetését, ezzel is hozzájárulva a város környezetének szebbé tételéhez. 

 

Szövetségünk a Polgári Védelmi Irodával közösen 2009. szeptember 25-én immár 16. 

alkalommal szervezte meg Sátoraljaújhelyben a Sport és Barátság kispályás labdarúgó 

tornát. A rendezvénynek a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok, valamint az újonnan átadott 

műfüves labdarúgó pálya adott otthont. A rendezvény fővédnökei Szamosvölgyi Péter 

Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint Rétközi Ferenc ezredes, a B-A-Z. Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója voltak. A bajnokság célja a sport és a barátság 



ápolása, illetve újabb kapcsolatok létrehozása a fegyveres- és rendészeti szervek tagjai, az 

államigazgatásban és a közszférában dolgozók között. Idén 6 csapat nevezett be a tornára. A 

tornát, és ezzel a Sport és Barátság Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Közalkalmazottak csapata 

nyerte.  

 

2009. évben új szakmai kapcsolat jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Védelmi Igazgatási Tanszékével. Az egyetem tanszékén folyó elméleti képzést gyakorlati 

felkészítések teszik teljessé, hasznos ismeretekhez juttatva az egyetem ifjú hallgatóit a 

térségünkben szervezett védelmi felkészítések alkalmával. Dr. Hülvely Lajos tanszékvezető úr 

előadást szervezett, illetve tartott a Mikóházán és a Pálházán megrendezett védelmi 

felkészítéseken egyaránt.  

 

A nemzetközi kapcsolatok és együttműködés terén továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatot 

tartunk fenn a szlovákiai Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő Központtal, valamint 

Királyhelmec Önkormányzatával.  

 

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 Katasztrófavédelem című országos szakmai lap. Fentieken túl 

eseményeinkről, rendezvényeinkről rendszeresen hírt adunk a Sátoraljaújhelyi Polgári 

Védelmi Iroda honlapjain (www.polgvedsujhely.hu/hirek, 

www.satoraljaujhely.hu/polgarivedelem/hirek), Sátoraljaújhely város honlapján 

(www.satoraljaujhely.hu), valamint a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

weboldalán (baz.katasztrofavedelem.hu).  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



2009. évben benyújtott pályázatok: 

 

Nyertes pályázatok: 

Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

Sportügyi Bizottsága 10.000.-Ft. 

ÖM. „Biztonságosabb Zemplénért” pályázat 700.000.-Ft. 

Országos Polgári Védelmi Szövetség „Ifjúsági katasztrófavédelmi felkészítés Zemplénben”  

pályázat 50.000.-Ft. 

Országos Polgári Védelmi Szövetség „Települési polgári Védelmi szervezetek felkészítése” 

pályázat 300.000.-Ft. 

NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégium működési pályázata 510.000.- Ft 

 

Nem nyert pályázatok: 

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

„Hősök temetője pályázat” I. forduló  

B.A.Z. megyei Közgyűlés Által kiírt „Mecénás Sport” pályázat 

 

Folyamatban lévő pályázatok: 

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

„Hősök temetője pályázat” II. forduló 

Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

Sportügyi Bizottsága által kiírt pályázat 

 

Néhány fényképfelvétel a ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ főbb programjairól, 

tevékenységéről:  

 

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

 



 

Bemutatók, felkészítések megtartása 

 

 

Bemutatók, felkészítések megtartása 

 

 

Ifjúsági versenyek 

 

 

Sport és Barátság Kispályás Labdarúgó 

Torna 

 

 

 

 
3. Igazolás költségvetési támogatás felhasználásáról 
  

Hivatalosan igazolom, hogy a 2009. évben Szövetségünk „Biztonságosabb Zemplénért” 

címmel sikeres pályázatot nyert az Önkormányzati Minisztériumtól. Megjelölt célként 

szerepelt védekezési, egészségügyi felszerelések vásárlása, elsősegély nyújtási program 

megvalósítása.  

Az elnyert 700 000 Ft. támogatást a következőkre használtuk fel: 

- nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése: 400 000 Ft., kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzése: 251 000 Ft., elsősegély nyújtási program megvalósítás 49 000 Ft. 

 

 

 



4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 
2009. évi beszámoló 

Időszaka: 2009. 01. 01- 2009. 12. 31. 
 

1. Bevételek:  
• Támogatói bevételek:                448.000,-  
• Pályázat útján nyert:               2.267.500,-  
• Tagdíj-bevételek:                         25.200,- 
• Bankkamat:                                  12.794,- 
Bevételek összesen:                        2.753.494,- 

 
 

2. Kiadások: 
• PV. védelmi felkészítési kiadások:    568.865,- 
• Igénybevett szolgáltatások:     130.043,- 
• Reprezentációs költség:           223.174,- 
• Útiköltségek:                            200.952,- 
• Pályázati költség:                          4.000,- 
• Bankköltség:                               16.338,- 
• Könyvelési díj:                            31.840,- 
• Egyéb bérleti díj:                      334.750,- 
• Egyéb elszámolható költségek: 268.630,- 
• Szja-befizetés:                             19.000,- 
• Oktatási-képzési költségek:       497.590,- 
• Munkaruha, sporteszköz-vás.:     85.590,- 
• Részünkről adott támogatás:     450.000,- 
• Irodaszer, tárgyi eszközök, eü felszerelések, számítógép- és internetköltségek: 

928.867,-  
Kiadások összesen:                       3.759.639,- 

 
 
Évközi pénzügyi elszámolás:  

1. nyitó pénzeszköz: 2.599.846,- /B:2.479.008,- + P: 120.838,-/ 
2. bevételek összes:  2.753.494,- 
3. kiadások összes:  -3.759.639,- 
4. záró pénzeszköz:  393.701,- /B: 352.518,- + P: 41.183,-/ 

 
Lekötött pénzeszköz: 1.200.000,-  
 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Cél szerinti juttatásokat a szövetség 2009. évben nem folyósított. 

 
 



6. Központi költségvetési szervtől, önkormányzatoktól kapott támogatások 
 
A Szövetség 2009. évben önkormányzattól és egyéb költségvetési szervtől támogatás címen 

bevételt nem szerzett. 

 
 
 
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség vezető tisztség viselői jelen 

tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért részükre jövedelmet és egyéb juttatásokat 

nem folyósítunk. 

 
 

Sátoraljaújhely, 2010. január 26.  

 

 

 

                                            

 

 
Kohánka István 

  elnök 
 

 


