
Pest Megyei Polgárőr Szövetség 

Felügyelő Bizottság jelentése 

 

2013.05.02. Százhalombatta - OPSZ FEB és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 

2013.09.16. Százhalombatta – OPSZ FEB 

2014.12.06. Budaörs – OPSZ FEB  

2015.01.20-25. Budaörs – OPSZ FEB 

2016.08.01. Budaörs – PMPSZ FEB 

2016.10.18. -2017.01.31. Budaörs – OPSZ belső ellenőrzési szervezet I. 

2016.11.04. Budaörs – OPSZ belső ellenőrzési szervezet II. 

2016.11.16. Budaörs – OPSZ FEB 

2017.01.31. Budaörs – PMPSZ FEB 

2017.03.14. Budaörs – BM Ellenőrzési Főosztály  

2017.10.19. Pest Megyei Főügyészség 

2017.11.27. Budaörs – OPSZ FEB (előre jelzett) 

 

Fentiekből látható, hogy különböző szervezetek 2013-tól 12 alkalommal 

ellenőrizték szövetségünket! Jól látható, hogy az utolsó egy évben 8 szor 

történt vizsgálat! 

A Felügyelő Bizottság munkája során törekedett a nyitottságra és a 

nyitottságának a folyamatos biztosítására. Ennek érdekében évközben, 

tájékoztatást adtak az elnökségnek a működésük során szerzett 

tapasztalatokról. A Felügyelő Bizottság többségi tagsággal folytatólagosan 

rendelkezésre állt különböző szervezeti revizorok részére, mely vizsgálatok 

során kizárólag a Pest Megyei Polgárőr Szövetség működését és gazdálkodását 

vették górcső alá. Az ellenőrzés során elsősorban a működés törvényességét 



vizsgálták. A folyamatos rendelkezésre állás, azonnali kérések és rövid 

határidők kimerítették a kapacitásukat.  

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség a törvényi előírásoknak megfelelően, 

szabályszerűen, a szövetség alapszabályában megfogalmazott céljai szerint 

gazdálkodik a rendelkezésre álló pénzösszegekkel. Szabályzatokkal, rendelkezik. 

Az iratkezelés és leltározás áttekinthetően rendszerezve található. A 

dokumentumok teljes körűen rendelkezésre álltak, a kiadások és a 

támogatások minden esetben alátámasztottak voltak. 

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség a számviteli törvénynek megfelelően, a 

könyvvezetést a kettős könyvelés rendszerben készítette. Ennek megfelelően 

elkészült az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, ami 

határidőben, az előírt számú nyomtatványon került beadásra az OBH-hoz. A 

letétbe került anyagokról elnökségi és FEB határozathozatal történt és a Közgyűlés 

hatásköre ennek elfogadása. A szövetség pénzügyi helyzete stabil. 

A szövetség adóköteles tevékenységet, tehát vállalkozási tevékenységet nem 

végzett. Mind a bevételei, mind a kiadásai közhasznú tevékenységgel 

kapcsolatosak, a vezető tisztségviselők tiszteletdíj juttatásban nem részesültek. 

A közhasznúsági melléklet ennek megfelelően lett összeállítva. A bevételek 

szinte teljes része elsősorban pályázati úton, közvetlenül vagy közvetve az 

egyesületekhez kerültek. A közhasznúsági melléklet véleményezése: a hatályos 

törvényi előírásoknak megfelel, a szövetség továbbra is közhasznú. 

Könyvvizsgálat nem véleményezte a beszámolót és a mellékletet. 

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi ülésén elhangzott javaslatok, 

döntések minden alkalommal többségi vélemény figyelembe vételével 

történtek, melyekről jegyzőkönyvet vezettek és a határozatok tárában 

gyűjtöttek.  

 


