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Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi működésről!

A Felügyelő Bizottság elvégezte az Alapszabályban előírt felügyeleti és ellenőrzési munkáját.
A Bizottság a Közgyűlés megelőzően a szabályoknak megfelelően (időszakosan
és részlegesen) ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajtott végre 2 alkalommal.
Az elmúlt évek gyakorlatát követve ellenőrzésünk az alábbi területekre
terjedt ki:
- az alapszabály szerinti működés vizsgálata, különös tekintettel a közhasznúságra,
- a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott módon
történő felhasználása, valamint
- a gazdálkodás szabályossága és a pénzügyi helyzet stabilitása.
Az időpont csak részben volt alkalmas a teljes körű ellenőrzés elvégzésére, mert mikor
közbeszólt ismét a kormány által meghosszabbított veszélyhelyzet, az újra megváltoztatta az
eredeti terveinket.
A nyár folyamán az enyhített veszélyhelyzet után kezdtük meg az elhalasztott
ellenőrzésünket. A pénzügyi okmányok rendelkezésre álltak az elmúlt év gazdálkodásáról a
szükséges adatok, a könyvelés naprakészsége, ami alapján végeztük a faladatunkat. Az
ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy az MPVSZ éves gazdálkodása, illetve a 2020. évi
zárási műveletek a jogszabályoknak megfelelően folytak. A 2021. év októberétől ismételten
szigorított veszélyhelyzetet az elnökség jól reagálta le és alakította át gazdálkodás vitelét. Az
évvégi zárásokkal kapcsolatos műveletek ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az MPVSZ
gazdálkodása a rendkívüli körülmények ellenére sikeres volt.
Az elnökségi ülésekre mindig kaptunk meghívást, ezért első kézből szereztük az
információkat, és amennyiben szükségesnek láttuk javaslatokat fogalmaztunk meg a
szabályosság megtartása érdekében, amit figyelembe vettek minden esetben.
Az ellenőrzésekről beszámoltunk az MPVSZ Országos Elnökének, az alapszabályi és az
ügyrendi előírás szerint. A beszámoló több ponton is tartalmazta a Felügyelő Bizottság
jegyzőkönyvében megállapításait, a közhasznúsági jelentés pedig alapvetően támaszkodott a
Bizottság ellenőrzésekor megállapítottakra.
Az alapszabályi követelménynek megfelelően az írott anyagokon túlmenően az alábbiakban
foglaljuk össze röviden a Felügyelő Bizottság véleményét és javaslatait.
A MPVSZ 2021. évi gazdálkodásáról:
A gazdálkodásra vonatkozó adatok - mérleg adatok, eredmény kimutatás – a főkönyvi valós
adatok alapján készültek. Az Egyesület gazdálkodása a törvényi feltételek betartásával stabil
volt, számláit határidőre kifizette, pénzforgalmában nem volt fennakadás.
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Mint ahogy a beszámolói tájékoztatóban is hallhattuk, a 2021. évi gazdálkodásban a
bevételek, elégségesek voltak a működési kiadások fedezetére.
2021. évi ktgv-i támogatás:
2021. évi elnyert pályázati forrás:
2021. évi tagdíjbevétel:
2020. évi pénzmaradvány:
2021. évi szja 1%-a:
2021. évi aktivált saját teljesítmény értéke
Mindösszesen:

10.000,-EFt
1.069,-EFt
2,-EFt
3.466.-EFt
32,-EFt
6.800,-EFt
21.369,-EFt.

Kimutatás az összesített kiadásokról:
Személyi juttatás+MAJ felhasználása:
Dologi kiadás:
Tagszervezetek támogatása
Értékcsökkenési leírás:
Kiadás összesen:
Pénzmaradvány
Hozzáadott érték(egyéb forrás):
Becsült társadalmi hasznosulási érték:

3.776.-EFt
15.376,-EFt
0,-EFt
3.144,-EFt
14.449,-EFt
3.466,-EFt
13.950,-EFt
465.500,-EFt

A közhasznúságról, a közhasznúsági jelentésről:
Az MPVSZ megfelelt az alapszabályban kitűzött céloknak, a közhasznú tevékenységek
jelentették a 2021. évi működés lényegét. Vállalkozási tevékenységet az Egyesület az elmúlt
évben nem folytatott.
A 2022. évi pénzügyi tervről
Az MPVSZ 2022. évi előzetes pénzügyi terve a várható bevételek, a kiadások és
kötelezettségek felmérésén alapulva készül. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt évek
tapasztalatából kiindulva és a 2021. évi tényadatokat bázisnak tekintve, a kormányzat zárolási
törekvéseit is figyelembe véve, 2022. évre szűkített feladatokkal valóságos költségvetési terv
születhet.
Egyéb, a Felügyelő Bizottság munkájával kapcsolatos megjegyzések:
A szövetség elmúlt évi működése során, - mint ahogy ezt már a korábbi években is
megállapíthattuk - jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény, mulasztás nem történt.
Ezen vélemények után javasoljuk az MPVSZ Elnökségének, mind a Közgyűlésnek, hogy a
beszámolót, a közhasznúsági jelentést fogadja el.
Budapest: 2022. május 11.
Dr. Varga Péter Miklós sk.
FEB. elnök

