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Fentiekből látható, hogy különböző szervezetek 4 alkalommal ellenőrizték 

szövetségünket. Jól látható, hogy minden negyedévben 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. 

Az elmúlt év(ek) alatt folyamatosan folytatott Pest Megyei Polgárőr 

Szövetséget érintő ellenőrzések során a teljesség igénye nélkül az alábbi 

megállapítások születtek: 

„A dokumentumok teljes körűen rendelkezésre álltak a kiadások és a 

támogatások minden esetben alátámasztottak voltak.” 

„A megye működésére tett erőfeszítések minden érintett részéről 

példaértékűnek mondható.” 

„Szervezet működése, gazdálkodása szervezett és szabályozott, összességében 

a gazdálkodás, a működés nem tartalmaz magas kockázati elemet illetve 

visszaélésre, kárt okozásra utaló jelekkel nem találkoztunk.”  

"Számunkra az a legfontosabb konklúzió, hogy rendszerszintű hiányosságot 

nem tártak fel, visszaélésre, csalásra, hűtlen kezelésre utaló jeleket nem 

tapasztaltak." 

"Tükröt tartott az OPSZ és négy megye elé ez a vizsgálat, amely számos kisebb 

hiányosságra hívta fel a figyelmet. Ám örömmel állapíthatjuk meg: visszaélést, 

jogosulatlan felhasználást, csalást, okmányhamisítást nem állapítottak meg, s 

ez megnyugtató valamennyi polgárőr számára!" 

"Kiemeljük, hogy a BM Ellenőrzési Főosztálya 2017-ben átfogó ellenőrzést 

tartott az OPSZ szervezeteinél, és nem állapított meg sehol olyan 

szabálytalanságot, amely miatt személyi felelősségre vonás lett volna indokolt. 

Az OPSZ a jobbító szándékkal feltárt és jelentősnek nem tekinthető 

haladéktalanul kijavította." 

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.  

 


