
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-29 23:28:33. Érkeztetési szám: EB00596160

13 Budapest Környéki Törvényszék

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

1 3 0 2 0 0 0 1 7 7 7 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .47



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

2 0 4 0 Budaörs

Dózsa György utca

10

    

1 3 0 2 0 0 0 1 7 7 7

1 4 0 0 P k 6 0 0 3 0  1 9 9 4

1 8 6 6 7 4 0 0 1 1 3

Benesovits János

Budaörs 2 0 2 2 0 5 2 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

16 659 20 779

16 659 20 779

15 097 16 217

139 139

1 626 926

13 332 15 152

31 756 36 996

28 598 34 042

21 046 28 598

7 552 5 444

3 158 2 954

3 158 2 954

31 756 36 996

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

4 791 4 670 4 791 4 670

18 301 17 035 18 301 17 035

32 34 32 34

23 092 21 705 23 092 21 705

23 092 21 655 23 092 21 655

11 977 11 889 11 977 11 889

0 0 0 0

0 0 0 0

2 517 4 372 2 517 4 372

1 076 1 076

15 570 16 261 15 570 16 261

15 570 16 261 15 570 16 261

7 522 5 444 7 522 5 444

7 522 5 444 7 522 5 444

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

410 389 410 389

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .48



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

2 0 4 0 Budaörs

Dózsa György utca

10

    

1 4 0 0 P k 6 0 0 3 0  1 9 9 4

1 3 0 2 0 0 0 1 7 7 7

1 8 6 6 7 4 0 0 1 1 3

Benesovits János

Tűzoltás-műszakimentés, tűzmegelőzés

1996.XXXI.tv

 Civil lakosság és a piaci résztvevők

30000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

23 092 21 705

410 389

22 682 21 316

15 570 16 261

0 0

15 570 16 261

7 522 5 444

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Budaörs Város Önk.Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .29  23 .28 .48



Oldalszám: 1

Nézd meg hogy nálad ez igaz -e? Ha forint, akkor írd át!!!!

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés x Támog

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

 

Támogatási összeg: 9.500.000

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 9.500.000 Figyelj arra, hogy ha forintban töltöd, akkor a számformátumot állítsd át!

o tárgyévben felhasznált összeg: 9.500.000

o tárgyévben folyósított összeg: 9.500.000

visszatérítendő vissza nem térítendő x

9.500.000

9.500.000

Támogatás forrása:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

2021.évi  Működési támogatás

Budaörs Város Önkormánytata

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Működési, üzemeltetési költségek (villany, víz-csatorna, telekommunikáció, riasztásirendszer, hulladékelszállítás) és karbantartási 

költségek, tűzoltó gépjármű fenntartási költségek, eszközök, felszerelések felülvizsgálati, alkalmassági vizsgálatok valamint egyéb 

működési költségek kifizetése.  

Oktatási, nevelési intézmények gazdálkodó szervezetek és a lakosság részére rendszeres tűzvédelmi munka végzése.



A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási műszakimentési feladatokat. Képzi az állományt a 

szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, életmentésekre. Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres 

foglalkozásokkal, táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és műszaki mentés megfelelő szakmai szinten 

tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, szakfelszereléseket, védőruhát szerzett be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának 

megóvása érdekében végezi és végezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését munkálatok végrehajtását.A tűzoltó egyesület a 

településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő civil szervezet, szakmai 

feladatait a mindenkor érvényes és hatályos tűzvédelmi jogszabályok keretein belül végzi. 

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a város lakossága és a 

gazdálkodó szervek körében folyamatos tűzvédelmi felvilágosító munka végzése. A tűzvédelmi előírások társadalmi ellenőrzése, a 

tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának szakmai elősegítése.

A diáktűzoltó mozgalom segítése, a tanuló ifjúság tűzvédelmi nevelése.  Az önkéntes tűzoltói tevékenység társadalmi elismertetése, a 

hagyományok ápolása, felelevenítése. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Ha forint, akkor írd át!!!!

Figyelj arra, hogy ha forintban töltöd, akkor a számformátumot állítsd át!



Oldalszám: 1

Nézd meg hogy nálad ez igaz -e? Ha forint, akkor írd át!!!!

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés x

Önkormányzati költségvetés Támog

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

 

Támogatási összeg: 300.000

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 #ÉRTÉK! Figyelj arra, hogy ha forintban töltöd, akkor a számformátumot állítsd át!

o tárgyévben felhasznált összeg: 300.000

o tárgyévben folyósított összeg: 300.000

visszatérítendő vissza nem térítendő x

K

300.000

300.000

Támogatás forrása:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Működési költségekre

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

BM  Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól összesen 300 000 Ft támogatást kapott. A támogatás a folyamatos működés fenntartása 

érdekében a közüzemű számlák, az épület állagának megóvása érdekében szükséges anyagok eszközök beszerzésére, gépjárműfecskendők 

üzemeltetésére, szakfelszerelések beszerzésére, egyéni védőeszközök pótlására és újak vásárlására, előírásoknak megfelelő 

felülvizsgálatokra fordította.



A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási műszakimentési feladatokat. Képzi az állományt a 

szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, életmentésekre. Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres 

foglalkozásokkal, táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és műszaki mentés megfelelő szakmai szinten 

tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, szakfelszereléseket, védőruhát szerzett be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának 

megóvása érdekében végezi és végezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését munkálatok végrehajtását.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Ha forint, akkor írd át!!!!

Figyelj arra, hogy ha forintban töltöd, akkor a számformátumot állítsd át!



Oldalszám: 1

Nézd meg hogy nálad ez igaz -e? Ha forint, akkor írd át!!!!

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés x

Önkormányzati költségvetés Támog

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

 

Támogatási összeg:

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2.400.000 #ÉRTÉK! Figyelj arra, hogy ha forintban töltöd, akkor a számformátumot állítsd át!

o tárgyévben felhasznált összeg: 2.400.000

o tárgyévben folyósított összeg: 2.400.000

visszatérítendő vissza nem térítendő x

2.400.000

2.400.000

Támogatás forrása:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Működési költségekre, eszköz beszerzésre-36300/4290-5/2020

PM Katasztrófavédelmi Igazatóság

A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási műszakimentési feladatokat. Képzi az állományt a 

szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, életmentésekre. Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres 

foglalkozásokkal, táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és műszaki mentés megfelelő szakmai szinten 

tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, szakfelszereléseket, védőruhát szerzett be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának 

megóvása érdekében végezi és végezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését munkálatok végrehajtását.A tűzoltó egyesület a 

településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő civil szervezet, szakmai 

feladatait a mindenkor érvényes és hatályos tűzvédelmi jogszabályok keretein belül végzi.

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól pályázatokon összesen 2.400.00 Ft támogatást kapott. A támogatás a folyamatos működés 

fenntartása érdekében a közüzemű számlák, az épület állagának megóvása érdekében szükséges anyagok eszközök beszerzésére, 

gépjárműfecskendők üzemeltetésére, szakfelszerelések beszerzésére, egyéni védőeszközök pótlására és újak vásárlására, előírásoknak 

megfelelő felülvizsgálatokra fordította.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Szöveges beszámoló/Kiegészítő melléklet A 2021 évi Egyszerűsített 
Beszámolójához 
 

A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok 
ellátásában közreműködő civil szervezet, szakmai feladatait a mindenkor érvényes és hatályos 

tűzvédelmi jogszabályok keretein belül végzi. 
Az Egyesület feladata: 
1. A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében 

történő mozgósítás, a város lakossága és a gazdálkodó szervek körében folyamatos tűzvédelmi 
felvilágosító munka végzése. 

2. A tűzvédelmi előírások társadalmi ellenőrzése, a tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának 
szakmai elősegítése. 

3. A diáktűzoltó mozgalom segítése, a tanuló ifjúság tűzvédelmi nevelése. 
4. Az önkéntes tűzoltói tevékenység társadalmi elismertetése, a hagyományok ápolása, felelevenítése. 
5. Kapcsolattartás más települések hasonló jellegű szervezeteivel, a Pest Megyei Tűzoltó 

Szövetséggel, a Polgármesteri Hivatallal. A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség Alapszabályát és 
szabályzatait. 

Az egyesület célja nem jövedelemszerzés illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag a fent 
meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges vagyoni háttér megteremtése, és ennek 
felhasználásával az egyesület céljában foglaltak finanszírozása. 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Az egyesület 2021. évre vonatkozóan a többször módosított 2000. évi C. törvénynek, 
kormányrendeletnek és a kapcsolódó előírásoknak, valamint a civil szervezetek 
gazdálkodására rendelet előírásainak megfelelő egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő 
melléklet állít össze az előírt és a kormányzati portálon elérhető OBH GEPI PK-742 számú 
nyomtatványon, jóváhagyása után elektronikusan továbbítunk a Országos Bírósági 
Hivatalnak. 
 
 Az egyszerűsített éves beszámoló az alábbiakat tartalmazza: 
 
•Fedőlap 
•egyszerűsített éves beszámoló mérlege  
•egyszerűsített éves beszámoló eredmény- kimutatása  
 
Az egyesület a gazdasági eseményeket a kettős könyvvezetés keretében, elektronikusan 
rögzíti. 
 

2. KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
Az egyesület 2021 -ben Budaörs Város Önkormányzattól 9.500.000 Ft  .. 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól  pályázatokon összesen 2.700.000 Ft 
támogatást kapott. 
A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási 
műszakimentési feladatokat. Képzi az állományt a szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, 
életmentésekre. Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres 
foglalkozásokkal, táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és 
műszaki mentés megfelelő szakmai szinten tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, 
szakfelszereléseket, védőruhát szerzett be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának 
megóvása érdekében végezi és végezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését 
munkálatok végrehajtását. 



3. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE 0 Ft, nincsenek juttatások. 

 

4. A BEFEKTETÉS BEMUTATÁSA  
 
Az Egyesület  2021-ban nem rendelkezett befektetéssel. 

6. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási műszakimentési 
feladatokat. Képzi az állományt a szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, életmentésekre. 
Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres foglalkozásokkal, 
táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és műszaki mentés megfelelő 
szakmai szinten tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, szakfelszereléseket, védőruhát szerzett 
be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának megóvása érdekében végezi és végezteti a 
szükséges anyagok, eszközök beszerzését munkálatok végrehajtását.  

 

Budaörs,2022.05.27.                                               Benesovits János 

       Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



   Hiányzó adatokat 

 

 

 
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

A OKF Pest Megye irányítástól kapott riasztás alapján végzi a településen a tűzoltási műszakimentési 
feladatokat. Képzi az állományt a szakszerű és biztonságos beavatkozásokra, életmentésekre. 
Utánpótlásnevelés célból ifjúsági tagozatottal rendelkezünk, rendszeres foglalkozásokkal, 
táboroztatással készülnek a tűzoltó hívatásra. Az egyesület a tűzoltás és műszaki mentés megfelelő 
szakmai szinten tartása, fejlesztése érdekében új eszközöket, szakfelszereléseket, védőruhát szerzett 
be. A tűzoltóság épületének, szertárának álagának megóvása érdekében végezi és végezteti a 
szükséges anyagok, eszközök beszerzését munkálatok végrehajtását.  

 

 
Közhasznúsági melléklet: 
Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Tevékenységirányítástól kapott riasztás alapján helyszínen önálló beavatkozóként vagy segítség 
nyújtásra vonulva alárendeltként a tűzesetek felszámolása baleseteknél a műszakimentés 
végrehajtása. Mindkét esetben elsődleges az emberi élet mentés. Tűzmegelőzés érdekében 
oktatásokat, bemutatókat tartunk óvodákban, iskolákban.  

 
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Tűzoltás-műszakimentés, tűzmegelőzés 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996.XXXI.tv 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Civil lakosság és  
a piaci résztvevők  
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30 000 Fő 
 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Több mint 4500 óra önálló beavatkozásra 
alkalmas idő teljesítése. 
 
Támogatási program elnevezése: 
Működési támogatás és együttműködési megállapodás alapján folyósított támogatás.  
 
 
Támogató megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata, OKF 
 
 
Támogatás forrása: Önkormányzati és állami költségvetés 
 
Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019.12.31 
 
Támogatási összeg: 9 000 000 Ft +3 289699 
 
- ebből a tárgyévre jutó összeg: összes 
 



- tárgyévben felhasznált összeg: Összes  
 
- tárgyévben folyósított összeg: Összes 
 
Támogatás típusa: Vissza nem térintendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
 
Személyi nincs 
 
Dologi összes 
 
Felhalmozási Nincs 
 
Összesen: 
 

               


