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POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
2015. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA,
ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETEI

Kiskunhalas, 2016. március 25.

1. számú melléklet

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
Társadalmi szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség
Társadalmi szervezet székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér3.
1. Szervezet azonosító adatai
Bejegyző határozat száma: Pk. 60261/2006/2/1,2007. 01. 17.
Társadalmi szervezet nyilvántartási szám: 03-02-0002746
Képviselő neve: Mészáros Zoltán
Adószáma: 18367186-1-03
Statisztikai száma: 18367186-9499-517-03
Gazdálkodási formakódja: 529- egyéb egyesület
Alapítás éve: 2002
Szervezet típusa: egyesület
TEÁOR száma: 94.12 Szakmai érdekképviselet
Telefon/fax száma: +36 20 952-2306 / +36 76 481-271
Email címe: kozeplok@vipmail.hu
Bankszámlájának vezetője: OTP Bank Kecskemét Szabadság téri fiók
Bankszámlaszáma: 11732002-20414601
Könyvelés módja: kettős könyvvitel szerint, külső szakértő igénybevételével.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása:
A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: BKM PVSZ) a Civil tv. a
2011. évi CLXXV tv. alapján működő, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként
működő társadalmi szervezet.
Alapszabálya 4.§.(2) pontja kimondja, hogy a BKM PVSZ közhasznú tevékenységét végezve
közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb
humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal,
hogy a megye állampolgárai képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét,
vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, természeti és ipari
katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.
Fontosnak ítéltük meg, hogy a kapott források mellett kiaknázzuk a társadalomban, a
gazdaságban, pályázatokban és az állampolgárokban jelentkező lehetőségeket, és ezzel
növeljük a feladatok megvalósítására fordítható költségeinket, és így létre lehetett hozni a
hozzáadott értéket.

3. Tevékenységek bemutatása (tevékenységenként), tevékenység megnevezése: polgári
védelmi tevékenység
A BKM PVSZ tevékenysége során tevékenységét Magyarország Alaptörvényében, 2011. évi
CXIII. Törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, II. fejezet 13.
szakasz 18. § és a VI. fejezetében, a Kattv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormány
rendelete IV, VII, VIII, fejezetében, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
rendelkező 62/2011. (XII. 29.) BM rendelete III, IV, VII, VIII. fejezetében valamint a vonatkozó
OKF
intézkedésekben,
utasításokban
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szabályzatokban
foglalt
alapelvek
figyelembevételével látja el (továbbiakban: jogszabályok), és a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) és a BKM PVSZ között létre jött
együttműködési megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével látja el feladatait. Az
előbb felsoroltakban rögzített jogokra és kötelességekre és a háború áldozatainak védelmére
vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II.
kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában való közreműködés. Az BKM PVSZ ezáltal a fenti jogszabályokban
meghatározott ismeretterjesztést, felkészítést, hagyományőrzést, mentésben való
közreműködést, katasztrófa elhárítást, valamint a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos egyéb,
közhasznú tevékenységet folytat. A közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság, tanuló
ifjúság.
3.1 A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés helyi, területi
és országos szinten.
A BKM PVSZ szakemberei a 2O15. évben is széles körűen részt vettek a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott, és a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi helyi,
megyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában, ezáltal hatékonyan
segítetve, a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét. Ez irányú tevékenységünk
elsősorban megyei szinten valósítottuk meg.
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségeken rendezett
helyi versenyek nyertes csapatainak részvételével április 20-án, Ágasegyházán az
Igazgatósággal együttműködve 23. alkalommal rendeztük meg a megyei versenyt.
Tizenhárom állomáshelyen a tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületek
témaköreit felölelő tudásukról adtak számot a diákok. A győztes csapatok részt vettek
Budapesten, a Városligetben rendezett országos versenyen, ahol a középiskolai
korcsoportban a Bács-Kiskun megyei „Aranycsapat” (Kiskunmajsa) I. helyezést és az általános
iskolai korcsoportban az „Aranyosok” (Kiskunmajsa) csapata a II. helyezést érte el. A BKM
PVSZ fő feladata a megyei verseny megszervezésében és végrehajtásában való részvételben,
továbbá a két kiskunmajsai csapat felkészítésében valósult meg.

A BKM PVSZ határon átnyúló kapcsolatainak egyik kézzel fogható eredménye, hogy a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően a Bajmoki Önkéntes Tűzoltóság is indított csapatot a megyei
döntőben, amely az országos versenyen is tisztességgel helyt állt, megelőzve több csapatot is.
A megyei verseny megrendezéséhez a BKM PVSZ önerőből és az MPVSZ által juttatott
100 000 Ft-tal járult hozzá.
3.2 Nyári nemzetközi tábor
A BKM PVSZ-nek évek óta stabil alapokon álló nemzetközi kapcsolatai vannak romániai,
szerbiai és horvátországi szervezetekkel. Az együttműködés a rotációs rendben megvalósuló
nyári táborok szervezésében csúcsosodik ki, melyre a BKM PVSZ hagyományosan a megyei
katasztrófavédelmi iofjúsági verseny győztes csapatait viszi ki. 2015-ben augusztus 6-a és 10e között Ippen (Erdély) töltöttünk felejthetetlen napokat.
A táboroztatás költségeit a BKM PVSZ vállalta, melyet részben támogatóink (Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat és a Fercom Kft.) biztosítottak.
3.3 Polgári védelmi alapképzések
Az Igazgatósággal való közös szakmai munkánk részeként aktívan részt vettünk több
településen a polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek képzésében és
felkészítésében.
Október 13.
Október 21.
Október 27.
November 3.
November 27.

Kalocsa
Jánoshalma
Kiskunhalas
Borota
Tompa

115 fő
87 fő
150 fő
61 fő
64 fő

Az 5 helyszínen 8 településről 477 fő részére tartott felkészítés célja a természeti, a
civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és a
helyreállítás során jelentkező, a Katasztrófavédelmi törvény 52. §-ában meghatározott
feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá bekövetkezés esetén a káros
következmények lehető legkisebbre csökkentése.
A BKM PVSZ az előadók biztosítása mellett anyagilag is hozzájárult a sikeres felkészítésekhez.
3.4 Tanuló ifjúság veszélyhelyzeti képzése
A BKM PVSZ kiemelt figyelmet és erőt fordít a tanuló ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésére.
Ennek egyik formája a 3.1 pontban taglalt katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken szereplő
csapatok felkészítése. Az országosan is kiemelkedő eredményt elért fiatalok teljesítménye a
felkészítést végző tagjaink munkáját dicséri.

2015-ben új elemként jelent meg a „Tudatos biztonság” néven indított felkészítési
sorozatunk, amelyben a Paksi Atomerőmű körzetében lévő települések (Kalocsa, Foktő,
Géderlak és Uszód) általános és középiskolai végzőseit ismertettük meg a nukleáris
biztonsággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudással. A program során Kalocsán, Foktőn
és Géderlakon tartottunk képzéseket.
3.5 Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és felszerelése, kiképzése.
Az Igazgatóság a megyei rendeltetésű Petőfi Mentőcsoport után mind a 11 járásban és
további 24 településen létrehozta az önkéntesekből álló mentőcsoportokat.
Tevékenységünket a megyében – járásban – településen bekövetkező katasztrófa események
felszámolására való felkészülés és az elhárításban való aktív közreműködés határozza meg.
A BKM PVSZ – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – továbbra is készen áll a meglévő
szellemi és tárgyi (Bácsalmási Kiképző Központ) kapacitásainak rendelkezésre bocsájtásával,
továbbá az anyagi helyzetének függvényében a felszereléshez és működtetéshez való
hozzájárulással.
3.6 Bácsalmási Kiképző Központ működtetése
A Kiképző Központ hasznosítása több módon történik. A Bácsalmási Járási „Kígyós” Önkéntes
Mentőcsoport képzési és gyakorlati helyszínéül szolgál, továbbá a Bácsalmási
Önkormányzattal kötött szerződésünk alapján – díjmentesen – lehetővé tesszük, hogy a nyári
szünet időszakában gyermekek táboroztatását.
2015-ben az ország déli határain megjelent nagyszámú illegális határátlépő miatt a magyarszerb határon is kiépült az Ideiglenes Biztonsági Határzár. A műszaki zár építésében
közreműködő katonák elszállásolása érdekében szerződést kötöttünk a Magyar
Honvédséggel, melynek értelmében a Kiképző Központot – térítés ellenében - augusztustól
novemberig a Magyar Honvédség részére kizárólagos használatra átadtuk.
3.7 BKM PVSZ honlapjának működtetése.
A BKM PVSZ honlapja - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az Igazgatóság honlapjának
keretén belül működik. A szolgáltatást díjmentesen kapjuk. Az Igazgatóság sajtószóvivőjével
(mint a honlap feltöltésében közreműködő személy) a munkakapcsolatunk folyamatos és
zavartalan.
A honlap ugyanakkor 2015-ben jelentős megújuláson ment át. A célunk az volt, hogy a
munkánk és tevékenységünk bemutatását színesebbé, részletesebbé, teljesebbé tegyük.
Ennek érdekében 12 alfejezetben adunk részletes ismertetést a tevékenységeinkről.

3.8 A BKM PVSZ közösségi médiában való megjelenése
A világ folyamatosan változik, és ehhez nekünk is alkalmazkodni kell. A 21. századi
információáramlás jellege és módja megköveteli, hogy a közösségi felületen is jelen legyünk.
Ezen a csatornán a mondanivalónk, az üzeneteink az eddigiekhez képest nagyságrenddel
több fiatalhoz jut el, akik egy része ajánlja (megosztja) a tartalmat, így generálva a
megjelenésünket. Ezért ez évtől a facebook-on (Bkm Pvsz) is megjelentünk.
3.9 A hagyományőrző tevékenységünk folytatása
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. 1992 óta
március 1.-én ünnepeljük a Polgári Védelem Világnapját.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999 óta minden év október második szerdáját a
természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította.
Február 27-én a katasztrófavédelmi igazgatósággal közösen, színvonalas rendezvény
keretében ünnepeltük a Légoltalom, a Légoltalmi Liga, a Polgári Védelem és a
Katasztrófavédelem múltbeli és jelen idejű eredményeit, hőseit. Hagyományainknak
megfelelően ekkor került átadásra a Benke László Emlékplakett 2015. évi elismerés
Októberben kisebb rendezvényen emlékeztünk meg a természeti katasztrófák áldozatairól.
3.10 A BKM PVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek
szabályszerű elszámolása.
A BKM PVSZ 2O15.-évi gazdálkodását a célirányos, feladat orientált, takarékos elv alapján
szerveztük. Az éves gazdálkodásunk vitele folyamán kiemelten kezeltük a törvényes előírások
betartását, és könyvelésünk naprakészségének elérését.
A tagdíjakon felül az alábbi pénzügyi támogatásban részesültünk:
 Magyar Polgári Védelmi Szövetségtől 2 feladatra (ifjúsági katasztrófavédelmi verseny,
felkészítő foglalkozások) 100 000 -100 000 Ft-ot.
 Frecom Kft-től 80 000 Ft-ot (nyári táboroztatás és pv-i szervezetek felkészítése).
 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól 50 000 Ft-ot (nyári táboroztatásra).
A fenti szervezetek részére a támogatás összegét teljes egészében felhasználtuk, azokkal
tételesen elszámoltunk.
A BKM PVSZ a Civil szervezetek működési célú támogatása pályázatokon adminisztratív okok
miatt nem indult.

3.11

A BKM PVSZ elnöksége által javasolt 2016. évi fő feladatok ismertetése:

1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében és
megrendezésében való részvétel.
2. Polgári védelmi szervezetek felkészítésében való közreműködés.
3. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok folytatása.
4. Megyei katasztrófavédelmi verseny győztes csapatainak nyári táboroztatása
(Bizovac).
5. Határon átnyúló kapcsolatok fenntartása, erősítése.
6. Honlap folyamatos működtetése. A BKM PVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének
fokozása.
7. A BKM PVSZ hagyományőrző tevékenységének folytatása.
8. Pályázati lehetőségek felkutatása.
9. Tagrevízió.
10. Önkormányzatok és gazdasági társaságok tagságának, támogatásának elnyerése.
11. BKM PVSZ vagyonelemeinek megőrzése.
12. A BKM PVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek
szabályszerű elszámolása.

Közhasznú egyszerűsített beszámoló
– KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezet –
a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
mérlege
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2015. január 01. – 2015. december 31.
Évet záró
BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60261/2006/2/1,2007. 01. 17.
Adószám: 18367186-1-03

A gazdálkodás főbb pénzügyi forgalmi adatai 2015. évben
Bevételek:
2014. évi maradvány:
Tagdíjak:
Ifjúsági verseny rendezése:
Pályázaton nyert:
Kamat jóváírás:
Szponzori támogatás:
Bérleti díj bevétele:
Felkészítés bevétele:
Bevételek összesen:

134.694 Ft
128.000 Ft
100.000 Ft
0 Ft
18 Ft
130.000 Ft
750.000 Ft
100.000 Ft
1.342.712 Ft

Kiadások:
Rendezvények költségei:
Postaköltség:
Felkészítés, oktatás költségei:
Gyermek és ifjúsági táborok:
Nyomtatvány és irodaszer:
Utazási költség:
Bank költség:
Ifjúsági versenyek:
Egyéb kiadások (szolgáltatások, telefon, stb.)
Személyi jellegű kiadások (bérköltség, megbízási díj,
tiszteletdíj, személyi jellegű egyéb kifizetés, bérjárulék)
Kiadások összesen:

75.000 Ft
290 Ft
100.000 Ft
75.000 Ft
13.310 Ft
103.836 Ft
9.967 Ft
97.429 Ft
9.134 Ft
0 Ft
465.382 Ft

Összesített elszámolás:

Tényleges bevétel:
Tényleges kiadás összesen:
2015. évi maradvány:
11732002-20414601 számú bankszámlán:
Pénztárban:

1.342.712 Ft
465.382 Ft
877.330 Ft
876.474 Ft
856 Ft

Összefoglalás:
Elmondhatjuk, hogy továbbra is jó úton haladunk, a megkezdett feladatok lehetővé teszik a szövetség
bővítését, a vállalt célok teljesítését.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség vezetősége rendszeresen konzultál velünk, igényli
véleményünket. Mondhatni az általunk képviselt álláspont véleményformáló az országos
elnökségben. Az országos szervezet bizalmát és támogatását élvezzük, melyet tisztelettel
megköszönnünk.
Fő figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mihamarább tisztázzuk helyünket és szerepünket az új
közigazgatási rendszerben. Minél szélesebb körben meg kell ismertetni szövetségünket annak
érdekében, hogy bátran számolhassanak közreműködésünkkel, és az Alapszabályunkban foglalt
feladatok végrehajtásával.
Továbbra is folytatnunk kell azok felkutatását, akik hajlandók velünk együtt dolgozni, felvállalják
szövetségünket, és anyagilag támogatnak bennünket.
Bizonyítanunk kell szakmai hozzáértésünket, pályáznunk kell a feladatok pénzügyi alapjainak
biztosítása céljából.
Természetesen az új kihívásokhoz részünkről is egy folyamatos alkalmazkodási készséggel kell
számolnunk. Bízunk benne, hogy ezt a folyamatot sikerül elfogadtatni tagságunkkal is a
Közgyűlésünkön. A társadalmon belüli strukturális változásokhoz igazított, újra átgondolt
feladatainkat, valamint az alkalmazkodó szemléletváltozásainkat a Közgyűlés részére elfogadásra
javaslatként előterjesztett új Alapszabályunk fogja tartalmazni, melyet legkésőbb ez év októberében
a kapcsolódó okmányokkal együtt a Cégbíróságra újra bejegyzési kérelmünkkel benyújtunk.
Ehhez viszont szerintem meg kell találnunk azt az utat, mely elősegíti tagságunk hatékonyabb
közreműködését is.
Végezetül hangsúlyoznom kell, hogy a tevékenységünk során továbbra is számíthattunk a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai segítségére. Ahogy már az elmúlt években is
egyeztettük esetenként technikai eszközöket bocsátott rendelkezésünkre, gondolok az oktatási- és
segédeszközök használatra illetve a gépjármű igénybevételre.
Ezúton is köszönjük az igazgatóság támogatását.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is az új körülményekhez igazodóan lehetőségeink
bizonyos területeken tovább
bővülnek, illetve bővülhetnek, de legalább nem romlanak.
Természetesen ezeket a lehetőségeket az új vezetéssel egyeztetni kell.
Köszönet illeti még a tag önkormányzatainkat, együttműködőinket, azok vezetőségeit, és nem utolsó
sorban Tagságunkat, akik segítették az előbb említetett eredmények elérését.
Kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy azok részére, akik most nem tudnak részt venni a közgyűlésen
adják át köszönetünket.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

