Törvénysértés nincs
Márton Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő-bizottságának (FEB)
elnöke beszámolójában kifejtette: az alapszabályban írt feladatoknak igyekeztek
maradéktalanul eleget tenni.
Az OPSZ Felügyelő-bizottságának 2009. évi főbb megállapításai:
A 2009. évi gazdálkodásról a beszámoló elkészült, az adatok rendelkezésre állnak. A
könyvelés kicsit megkésve, de eredményesen zárta a 2009. évet. Átvizsgálták a lekönyvelt
forgalmi adatokat, a banki és a készpénzforgalmat, a főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített
mérleget, a leltározást, a leltári nyilvántartást, az éves beszámolót. A főkönyvi adatok
helyességét, a kimutatások összegző adatait ellenőrizték, azok a valóságnak megfelelnek. A
szövetség elnöksége a 2009. évi költségvetést időben elfogadta, a várható bevételeket nagy
biztonsággal megtervezte. A kiadásokat és a kötelezettségeket jól mérte fel. Az évközi
módosításokat a pénzeszközök beérkezése szerint időben alapszabálynak megfelelően,
törvényesen végezte. Az elmúlt évek tapasztalatait hasznosítva, a közhasznúsági
célkitűzéseknek megfelelően, 2009. évre a reális költségvetés elkészült, vagyonvesztés nem
volt. Az éves beszámoló alapját képező mérleg és eredmény-kimutatás adatai az
összehasonlítást tekintve azt mutatják, hogy a tárgyévi eredmény negatív, mert a
forgóeszközök csökkentek. Azért, mert a tagszövetségeknek és tagegyesületeknek a szövetség
elnöksége továbbutalta a támogatások jelentős részét. Hiányosság, hogy az egyes központi
beszerzéseket nem előzi meg hatékonysági és költségtakarékos vizsgálat, így előfordult, hogy
az anyagok elszállítása és a kiosztás nagyobb költséget jelentett időben és a
gépjárműhasználatban a tagszövetségeknek, mint a helyi beszerzés. Ez különösen jelentkezett
a környezetvédelmi akcióknál.
Vállalkozási tevékenységet az Országos Polgárőr Szövetség nem folytatott. A cél
szerinti juttatások felhasználása a költségvetési tervezetnek megfelelően alakult. Kiemelten
hangsúlyozzuk, hogy a vezető tisztségviselők cél szerinti juttatást nem kaptak, a felmerült,
igazolt költségeiket megtérítették. A felügyelő-bizottság álláspontja szerint az OPSZ 2009ben is teljesítette fő küldetését, a kitűzött célok és programok összhangban voltak a magyar
társadalom mozgásával, jól szolgálták az ország egésze és az egyes területi és helyi
bűnmegelőzést, a közrend, a közbiztonsági feladatok segítését. Az OPSZ közgyűlése, az
elnökség határozatai, döntései törvényesek, alapszabálynak megfelelőek voltak,
összességében jó színvonalon valósultak meg. A beszámolási időszakban a szövetség
választott testületének és a tisztségviselők munkájában a felügyelő-bizottság törvénysértést,

alapszabálysértést, illetve egyéb működéssel összefüggő szabálytalanságot nem tapasztalt. Az
éves gazdálkodás során a szövetség minden számláját fizetni tudta, készpénzforgalmában
fennakadás nem volt. Az alapszabályszerű működést, a vagyoni eszközöknek a jogszabályban
megadott módon történő felhasználását rendben találtuk. A készpénzforgalom tekintetében
hiányosságot tártunk fel. Jelzésünkre a tisztségviselők intézkedtek, a házipénztár kezelését
megvizsgálták. A feltárt hiányosságok alapján felelősségre vonásra és a kár megtérítésére az
intézkedés megtörtént, az OPSZ-t kár nem érte. A tapasztalatokat figyelembe véve az új
pénzkezelési és ügyviteli szabályzatok elkészültek.
A korábbi évekhez viszonyítva jelentős többletteret jelentett a tisztségviselőknek és a
központi irodának a megnőtt pénzbevételekkel történő gazdálkodás döntő részének a
tagszövetségek és az egyesületek részére a kiegyensúlyozott és megközelítően igazságos
átadás. Különösen a kapott 132 gépkocsi központi megjavítása és átadása. Jól szervezett, és
erőfeszítést igényelt a cégautóadó átutalása, kifizetése. A Miniszterelnöki Hivataltól kapott 50
millió forint átutalása elhúzódott, ezeket hátráltatta, hogy nem kellő hatékonysággal és
gyorsasággal működtek együtt a támogatott szervezetek.
Az egyszerűsített mérleg, a leltár és az eredmény-kimutatás alapján megállapítható,
hogy az OPSZ működése a jelenlegi anyagi készletekkel és pénzeszközökkel biztosított,
likviditása nincs veszélyben. Az elnökség a kapott céltámogatásokkal és a pályázatokon nyert
pénzeszközök felhasználásáról a folyósító felé összességében elszámolt. Sajnos a
tagszövetségek, mint már mondtam, és a tagegyesületek esetenként hiányosan tettek eleget a
Szövetségtől kapott támogatás elszámolásának, emiatt többször kellett telefonon egyeztetni.
A Felügyelő-bizottság javasolja, hogy a közgyűlés a beszámolók elfogadásával határozatában
állapítsa meg, hogy az OPSZ költségvetésének elszámolása a magyar számviteli törvényben
foglaltaknak megfelelően történt, a számvitel megbízható és reális képet ad az OPSZ vagyoni,
pénzügyi és gazdasági helyzetéről, a választott testületek és bizottságok ügyrendjüknek
megfelelően működtek, döntéseik, ajánlásaik összhangban voltak az alapszabállyal, hatáskör
elvonás nem történt. Fogadja el és hagyja jóvá a beszámolót és a közhasznúsági jelentést. A
FEB elnöke ezt követően bejelentette, hogy lemond az elnöki tisztségről, de más feladatot
örömmel vállal.

