BÁCS-KISKUN MEGYEI
POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Szám:

/2012

J ó v á h a g y o m!
Kecskemét, 2012. 01. hó

nap

(Hajzer László)
ügyvezető elnök

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség
2011. évi
Közhasznúsági Jelentése

Felterjesztem!
Kecskemét, 2012. január 15.
(Munkácsi Sándor)
szakmai alelnök

2

A Bács – Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség Adatai
Teljes neve :

Bács – Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség

Rövidített neve :

BKKM. PV. SZ.

Székhelye :

6000 Kecskemét Deák F. tér 3

Levelezési cím :

6000 Kecskemét Deák F. tér 3

Adószám :

18367186103

Statisztikai száma : 18367186-9499-529-03
Gazdálkodási formája : 529-egyébb egyesület
Birósági nyilvántartásba vételi száma : Pk. 60261/2006/2/1,2007. 01. 17.
Működési formája : közhasznú
Hivatalos képviselője : Hajzer László Ügyvezető Elnök
Telefon : 06/70-3261686 Fax száma : 06/76-502-010
Email cím : hajzerlaszo@freemail.hu
Bankszámlaszáma : 524000-10057728
Bankszámlájának vezetője :
Orgovány és Vidéke Takarék Szövetkezet Kecskeméti Kirendeltség
Könyvelés módja : kettős könyvvitel szerint, külső szakértő igénybe vételével

3

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség Közgyűlése által
jóváhagyott 2011. évi közhasznúsági fő feladatok
Alapszabályunkban rögzítettekhez igazodóan, valamint az együttműködési kötelezettségből
adódóan:
1, A BKKM. KVI-gal együttműködve, a nem sorolt településeken a vezetésben résztvevők
, és a megalakításra tervezett önvédelmi polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány
elméleti és gyakorlati felkészítésének, szervezése, végrehajtása.
2, Vidéki csoportjaink bevonásával az általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok
tovább folytatása, a polgármester segítők tevékenységének koordinálásával, segítésével.
3, Helyi szintű ifjúsági versenyek szervezésének, végrehajtásának segítése.
4, A megyei Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny szervezése, és
végrehajtása.
5, Szövetségünk helyi csoportjainak igényei szerint rendes és pártoló fiatal tagságunk
táboroztatásának szervezése a bácsalmási Ifjúsági Táborunkban.
6, Nemzetközi Ifjúsági Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Találkozón való részvételünk
megszervezése a romániai Sarmaságon.
7, A hagyományőrző tevékenységünk folytatása, megyei és helyi szintű rendezvények
szervezésével. ( PV.napja, PV. 75. évfordulója, Katasztrófák Csökkentésének Világnapja.)
8, Működésünk és gazdálkodásunk törvényes vitele, támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
9, Tagságunk nyilvántartásának naprakészen tartása, tagfelvételek számának növelése.
10,Meglévő kapcsolataink hatékonyságának fokozása Szerb,Horvát,Román,Lengyel,Szlovák,
és Német civil szervezetekkel sikeres EU. Pályázatok elnyerése érdekében.

A BKKM. PV.SZ. Vezetősége által irányított, felügyelt, és koordinált 2011. évi
közhasznúsági fő feladatok végrehajtásának ismertetése
Szövetségünk tevékenységét a közgyűlés által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A
munkatervben megfogalmazott feladatok többségét el tudta végezni. Elmaradásunk továbbra
is a helyi csoportok megalakításában mutatkozik, azonban ennek lehetőségeit nem tudtuk
megteremteni.
Rendes és pártoló tagságunk létszámának előre meghatározott növekedését, nem tudtuk
fokozni, a hangsúlyt inkább annak csőkenésének fékezésére kellett fordítanunk.

4
A tevékenységünk értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy a tervezett táborhelyek
kialakítása területén a 2010. évi szintet nagy erőfeszítések árán tudtuk csak tartani.
Előrelépést e területen sajnos nem tudunk felmutatni.
Bácsalmáson a Bács-Kiskun megyei Polgári Védelmi Ifjúsági Központ és Oktató Bázis
területén június közepétől augusztus végéig gyakorlatilag folyamatos volt a táboroztatás. Ezt
nagyban elősegítette a helyi csoportunk tagságának aktivistái , és az együttműködő Nemzetőr
civil szervezet.
Akasztón a Pihenő Központ további építését és annak befejezését nem várt pénzügyi
problémák miatt nem tudtuk befejezni.
Viszont a MPVSZ Elnökségének, a BKKM: Önkormányzatnak, a BKKM. KVI-nak, és
Támogatóinknak – köztük 35 önkormányzati tagunknak, 14 szponzorunknak, rendszeresen
tagdíjat fizető tagságunknak köszönhetően , szép eredményekről számolhat be vezetőségünk
az elmúlt évben a pv. szervezetek felkészítése,a NK. kapcsolataink ápolása terén nyújtott
közös teljesítményeinkről,
2011-ben a nehézségek ellenére is de működési feltételeink folyamatosan biztosított volt.
Minden területen kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni.
Tevékenységünket nagyban segítő és támogató nyertes pályázatokkal időben elszámoltunk, a
MPVSZ,a BKKM. Önk. és a NCA. felé. A feltárt hiányosságokat határidőre kijavítottuk.
Tekintsük át részletesen mit, és milyen módon végeztünk 2011. év során.
Korábbi céljaink:
Fő cél volt a szövetség működési rendjének javítása és a működéshez szükséges feltételek
bővítése további támogatók felkutatásával.
Továbbra is prioritásként jelöltük meg a gyerekek veszélyhelyzeti nevelését. Elhatároztuk,
hogy az elkövetkezendő években minden anyagi lehetőségünket az ehhez szükséges feltételek
megteremtésére fordítjuk. Ezen belül célunk volt a gyerekek veszélyhelyzeti nevelése
érdekében szükséges képzési feltételek növelése a bácsalmási és az akasztói táborhelyek
fejlesztésével.
Célunk volt a lakosságfelkészítési rendszer erősítése, valamint az együttműködési rendszer
bővítése, a nemzetközi kapcsolataink ápolása.

Kitűzött céljaink teljesítésének helyzete:
A vezetőségen belül kialakult a megfelelő információáramlás és a feladat elosztás. A
Magyar Polgári Védelmi Szövetség felé, illetve a Bács-Kiskun Megyei városi polgári védelmi
csoportok felé jól működött az együttműködési rendszer.
Taglétszámunk 1754 fő.
Megoszlása a jelenlegi nyilvántartás alapján:
Alapító tag131fő ( Khh : 53 fő Bácsalmás:25 Baja:10fő, Kfh.:11fő megye: 32 fő
Rendes tag : 412 fő, megye: 61 fő, Kkh.: 387 fő, Bácsalmás: 10 fő, Baja: 15 fő
Kfh.:4fő,
Pártoló tag : megye: 304 fő, Kkh.:754 fő Bácsalmás:66 fő, Baja:62 fő, Kfh.: 25 fő
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Taglétszámunk csökkenését eredményezte: elhalálozások, gazdálkodó szervezetek
megszűnése, illetve több tagunkról nem tudunk semmit.
A működés pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében több gazdálkodó
szervezetet kerestünk fel. Részükre bemutattuk szervezetünket, tájékoztattuk őket a
céljainkról. Ennek nyomán elértük, hogy 17 jogi személy utalt át támogatást
szövetségünknek. A települési önkormányzatokkal is jó a kapcsolatunk, jelenleg 37
önkormányzat tagja szövetségünknek.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2011- ben kettő programunkat is támogatta. A
megyei, és körzeti ifjúsági versenyek, illetve a települési polgári védelmi tanácsadók,
önkéntes lakosság felkészítők (polgármester segítők) továbbképzési lehetőségének
elősegítéséhez úgy hogy 12 településen összesen 477 fő pv. szervezetbe beosztott állomány
felkészítésével összhangba tudtuk hozni.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

2 200 000 Ft.
100 000 Ft.
15 000 000 Ft.

A fentiek alapján kijelenthetjük biztosítani tudtuk a szövetség működését és a
színvonalas szakmai munka feltételeit.
A működésre és a támogatói kör szélesítésére vonatkozó célkitűzésünk teljesült. Ügyelnünk
kell, hogy a támogatóinkat a jövőben is be tudjuk vonni a céljaink segítésébe.
A gyerekek veszélyhelyzeti nevelése területén ismételten előrelépést könyvelhetünk el.
Az iskoláskorú gyerekek katasztrófavédelmi versenyre történő felkészítése, illetve a
nyári szünidei időszakban történő táborozás mellett a felkészítés feltételeit is javítottuk. Ezt
továbbra is segítette bácsalmási táborunk.
A körzeti Katasztrófavédelmi. és Polgári Védelmi Ifjúsági versenyekre való
felkészüléseket, majd azok végrehajtását a helyi csoportjaink aktivistái a szokott módon
segítették.
A megyei Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Ifjúsági versenyre való felkészülést
és annak végrehajtását vezetőségük koordinálta, együttműködve Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal.
Tevékenységünk helyi szinten és megyei szintes is eredményes volt.
A megye Oktatási Intézményei örömmel nyugtázták,hogy minél nagyobb létszámmal
részt vehetnek rangos és jól szervezett helyi és megyei szintű megméretetésen. Több mint 104
Oktatási Intézmény, és közel 7500 fő gyerek segítette közreműködésünket abban, hogy
ismételten előbbre léphettünk önvédelmi és segítőkészségük felkészítésében.
Továbbjutott általános és közép iskolás csapataink az országos versenyen is szépen
teljesítettek.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke :

150 000 Ft.
40 000 Ft.
10 000 000 Ft.

Táboraink fejlesztésének és állagmegóvó helyzete:
Bácsalmáson a lefolyó rendszer felújítását, bővítését az elmúlt évben sem tudtuk végre
hajtani.
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Akasztón egy 36 m2-es faházat építetünk, melynek a belső és külső munkálatait
kezdtük el. Befejezését sajnos szintén nem tudtuk befejezni.
Felhasznált támogatás.
Hozzáadott érték:
Becsült társadalmi hasznosulási érték:

20 000 Ft.
60 000 Ft.
500 000 Ft.

2011-ben a bácsalmási Polgári Védelmi Ifjúsági Központ és Oktató Bázis területén
július 01-től – augusztus 15- ig folyamatosan voltak kikapcsolódni és üdülni vágyó gyerekek
Összesen 5 csoport. Megoszlása: 175 fő diák és 15 fő felnőtt
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke

50 000 Ft.
0 Ft.
4 000 000 Ft.

Szövetségünket 19 fő képviselte a már rendszeresen megtartott Nemzetközi
Katasztrófa és Polgári Védelmi Ifjúsági Találkozón, mely a soros romániai Sarmaságon került
megrendezésre.
A találkozó nagyon sok tapasztalatokat nyújtott a résztvevő gyerekek és felnőttek
részére egyaránt.
Az idén Horvátországban Bizovácon kerül megrendezésre.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték :
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke :

80 000 Ft.
120 000 Ft.
8 000 000 Ft.

Úgy gondolom e területen színes és nagyon hasznos évet tudunk magunk mögött. A
vezetőség álláspontja szerint az idén nagyobb energiát fektetünk a táborhelyek fejlesztésébe,
Természetesen feladatainkat továbbra is a szakmai szervekkel együttműködve
végeztük, ezért a munkatervünkben megfogalmazott módon – Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal meglévő megállapodásunk mellett - kilenc
együttműködési megállapodást van érvényben (Dél-magyarországi Tűzoltó és Technikai
Mentő Egyesülettel, az állampusztai, kalocsai, és a kecskeméti Bv. Intézetekkel. BKKM.
Nemzetőrséggel, a Fáklyaláng Kht.-vel, a Vadkert Komszolg Kft.-vel, az Akasztói Tűzoltó
Egyesülettel és az Újszövetség kft.-vel). Tapasztalataink alapján két együttműködési
megállapodást ismételten alaposan felül kell vizsgálnunk (Fáklyaláng Kht.-vel és Újszövetség
kft.-vel).
Együttműködési megállapodásaink 2012-ben minden érintettel,a jogszabályok és
szervezeti struktúra komoly változásainak köszönhetően szükségszerűen átdolgozásra
kerülnek.
.
Elmaradások:
Sajnos ezzel egy időben feladatok maradtak el, illetve csökkent a befektetett energia és anyagi
forrás más célok esetében
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Nem alakítottunk helyi csoportotkat Kalocsán és Kiskőrösön.
A Polgári Védelmi Nap kivételével nem rendeztünk más megemlékezést (pl. Katasztrófák
Csökkentésének Világnapján, a Polgári Védelem 70. évfordulóján).
Viszont két alkalommal is szakmai egyeztetést végeztünk, illetve vendégül láttuk a
szomszédos szerbiában működő bajmoki és szabadkai civil szövetségek szakembereit.
Közreműködésünkkel segítettük a MKI._ot az Országos VFCS Találkozó és Verseny
szervezésében és megrendezésében. Felkérésre a Támogatóinknak köszönhetőin, tudtuk
díjazni a legjobb teljesítmény nyújtó VFCS. Parancsnokot és Technikust.
Felhasznált támogatás:

10 000 Ft.

.
Kommunikációs tevékenység
A belső és külső kommunikációs tevékenység megítélésem szerint hatékonyan
működött. Szövetségünk önkormányzatok, gazdálkodó társaságok és más szervezetek részére
4 esetben élt tájékoztatással.
A katasztrófavédelem hivatásos szervein belül is igyekeztünk ismertté tenni
szövetségünket, ezért a Katasztrófavédelem című folyóiratot folyamatosan informáltuk
életünk eseményeiről. Ennek nyomán 2 esetben is újságcikk jelent meg szövetségünkről.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték :
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

5 000 Ft.
2 000 Ft.
1 500 000 Ft.

Rendezvények
Március 1. a Polgári Védelem Világnapja alkalmából a BKM-KVI ünnepségéhez
csatlakozva mi is megemlékeztünk a világnapról.
A vezetőségi tagok találkozása rendszeres volt. Öt alkalommal tartottunk vezetőségi
ülést, így a folyamatos munkavégzéshez szükséges határozatok időben megszülettek, ezek
hiánya nem hátráltatta tevékenységünket.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

0 Ft
10 000 Ft.
500 000 Ft.

Gazdálkodás helyzete
Szövetségünk pénzügyi helyzetének stabilitását nem volt könnyű fent tartani az elmúlt
évben sem. . A befizetett támogatások és tagdíjak fedezték működési költségeinket,
biztosították a szakmai feladatok végzését.
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A 2011. év gazdálkodásunk főbb pénzügyi adatai:
Pályázaton nyert támogatás:
Szponzoraink, Támogatóink által átutalt összeg:
Tagdijak:
Bevétel Összesen:
Kiadásaink összesen:
Továbbképzés, felkészítés:
Ifjúsági táboroztatás:
Dologi:
Személyi juttatás:
Kiadás összesen:
Maradvány:
Becsült társadalmi hasznosulási érték:

3 700 000 Ft.
420 000 Ft.
280 000 Ft.
4 400 000 Ft.
3 200 000 Ft.
550 000 Ft.
292 000 Ft.
320 000 Ft.
4 360 000 Ft.
39 000 Ft.
39 500 000 Ft.

Összefoglalás
Tehát 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
márciusban tervezett Közgyűlésünkön. A társadalmon belüli strukturális változásokhoz
igazított újra átgondolt feladatainkat, valamint az alkalmazkodó szemlélet változásainkat a
Közgyűlés részére elfogadásra javaslatként előterjesztett új Alapszabályunk fogja tartalmazni,
melyet legkésőbb ez év áprilisában 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 mindenkor továbbra is
számíthattunk a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai segítségére.
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Ahogy már az elmúlt években is egyeztettük esetenként technikai eszközöket bocsátott
rendelkezésünkre, gondolok az oktatási segéd eszközök használatra és a gépjármű
igénybevételre. Köszönjük az igazgatóság támogatását.
Bízunk benne hogy ez az elkövetkezendő időszakban is az új körülményekhez
igazodóan lehetőségeink bizonyos területeken tovább bővülnek illetve bővülhetnek vagy
nem változnak. Természetesen ezeket a lehetőségeket az új vezetéssel egyeztetni kell.
Köszönet illeti meg a Bács-Kiskun Megye Közgyűlés hivatalát, aki fedezte a
postaköltségünket, valamint anyagilag is támogatta a tevékenységünket.
Felhasznált támogatás:
Hozzáadott érték:
Becsült társadalmi hasznosulási érték:

200 000 Ft.
3 000 Ft
500 000 Ft.

Továbbá köszönet illeti még a tag önkormányzatainkat, együttműködőinket azok vezetőségeit,
parancsnokságait és nem utolsó sorban Tagságunkat akik segítették az előbb említetett
eredmények elérését.
Kecskemét:2012-01-27

