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Az International Police Association Magyar Szekció Zala Megyei EgyesÜlete

Közhasznúsági j elentése
a 2018-es eszterrdőről

1". szÁMvITELI BESzÁMoLÓ

Az IpA 2018" ér,ben gazclálkodzisár:ól a szánrviteii törr,ónynek ós a kaPcsolócló

cl{iírásoknak rrregfelclvc egy,52crűsített óves i:eszálrrolót állÍtott össze. A nré:leg főósszcgc

698 e Ft, rnely egycző a sa]át t(jke tisszcgével,

A részletes kimutatás jclcntósünk nrellékietc, mely áiI a rrrórlcgbŐ] és aZ egYszeles

körryvvitelt vezetij cgyób szcrvezetek cgyszcrűsítctt beszámolÓjanak eredménY

levezetésóbő1.

?. 
^Z 

E,I-SZ^MOLT BEVÉTELEK ALAKULÁSA

T"árgyd:vbelr az [lgyest-ilet összcs bcr,ótele 1.062 e Ft volt.

152 e i;t bcvétcl realizálócl<ltt ttz1, "l,,Szjafelajárrlásbó1, mely 26 e Ft-l kevesebb a7aŰ. óvi

bevételrrél.
A 131 fő által befizetett tagclíj 78(l e It volt, mcly 126 c rt-l több az előz,Ő Óvinél.

100 eF, [,t t;irncrgatást kapott a7. Fgycsiilct 7,alaegerszeg Mcg,vcjogú Város

önkorrrrárr y z,atátólVll. N enrzetközi Vízi velsetr}, köitséi]eire.

A |icrrrzetkőziYíri verseny trevczési díjakórrt 24 c t,t-t rcal\zálL az 1lgycsr-ilei.

A Nemzetközi Vízi Versenvre egyesiiletiink a Tízpr<iba KIrT-tŐI 87 e Ft értékúi termók

támogatástkapcltt,nrelyavclSenyenrésztver;őkközöttkiosztásraker:ült.

3. vAcyoNFELHASzxÁlÁssal KApcSOLATOS KIMUTATÁS

1:lőzó óvlrez képest az EgyesüleL vagvona at39 e [t-l nőtt,

L.nnek oka részben a iagdíjak 12ó c 1;t-1, az i)rrkorm ányzattól kapott támogatás 50 e |t-al

ttirtóni rrövekedóse, illetve az , hogy a 2018 deceirrberóberr rnegsz,ervez,ett Aclvcnti

kiraindulás autóbusz költségónck szárnlájirnak kiegyerrlítése 201"9 jarruárjában történt.

4. cÉt- szrnlNrl JuTTATÁsoK KIMUTATÁSA

Az [gycsülct 2018. évben 7 e Ft értékbeir nyúrjtott éleinrezési anyag iámogatást az

Áilatme rdreiyrrek.

5. AZ,IILSZ^MOLT nÁronoÍrÁsorc ALAKULÁSA

Tárgyéröerr az ligyesüiet 623 e Ft ráft;rdításkónt i:rvónl,csítlrctő kiadást szánrolt e..

262 e I:t tagdíj ltl>zzálárttlás kcrirlt ;itr-rtal;isra ar Magyar Szekció szárrrlájára.

Bórleti clíj jogcírrren 127 e Ft kerüli kifizetósre, rrrely rerrdezvények lebonyolítására igérrybe

vett }relyiségek vaiamint a vízi verseny sporteszközeitrek bórleti díját tariallr'.alza.
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22 e }rt értékberr törtérrt kifizetés a sport versenyck helyezeitjeinck a serlege§ oklevól

vásárlása miatt.
24 e Ft volt a 48 db Baráti Kör:i kártyák előállítása.

9 e lit került átrrtalásra 1 fő Baráti Köri tag r:ószór:e átadott AranYcliPloma előállítási

kö}tsógc miait,
80 c llt_t utalttrrrk át víz,i vClSCnV lcbor.yoiítási kiiltségeire,

A IV. }Jalatorr kerülő kerókpártúra költsége 60 e Ft voit,

Szlovéniai fr,rtball verseny nevezési díjal,a e Ft volt,

Karácsorry előtt az.Állatmenlr e|y számár*a kutyatáplot vásároltr_rnk 7 e Ft órtékben,

1,9 c 'trt bank kölisóg ós posta kiiitsóg került eisz;inrolásra,

6. A KözHAszNú TEvÉKENysÉcnőr szótó növtp TARTALMI

BESZÁMOLÓ

1lgyesülctl-irrk önálló honiappal (r,t,ww.ipazala,lru)

valar:rirrt az órdeklődők íolyarrratosan

I{enclezvényeinkriil szöveges és kópes bcszámol<ik

követlre ti tagszigtu'k az óves tevókerLl,st1gct,

I lorrlapr_urkon minclen olyan információl közzé tettünk, alli az Ii)A Magyar Szekciótói,

ii]etve irrás II'A szerrzezetektői érkezett.

Ilgycsrileürrk tagsága c-mailbrn kapja meg prograrnjainkr,ól az Órtesítéseket, dc ezclr kír'ii1

a l-rorrlapotr ketcsztúl is kapcsolaiba tud;;k bpni az elrrökség bárrne}1, tag]ával, Ér,es

lrrltnkirtervr_inkei a közgvűlés előtt szintén megküldtiik c-maiibcn, ígs, rnindcn tagunk

kel 1 ő id őben me gkapta vélenr ór:ry ez, és r.:, j avasl aitótc} r,e.

,,I litsl,étolás" címmel nreghircletett progíamllnkon kisgyermekek kószítlrcttek hirsr'éti

,,megiepetéseket" a szülciknck.
közrenrűködőkónt rószt vettünk a }rőkapitairryság által szervezeLl egy hónapos rTyár:i

napközis tábor leborryolításában.
Csalácti trapunkclrr ebberr az óvben is rrrár hagyonrárryo§al1 vendégÜl látturrk irazai és

kailföicli IpA szcri,ezete.k képviselóíit, így a nlzjli retrclezr,,ényÜirrkön szlovélr és osztrák

vcrrdógcir"Lk voltak,
Nemzetközi kapcsolatainkrrak, valatnint támogatóinknak kÖszÖnhetően hetedik

alkalorrrmal szerveztiik meg a netnzetközi víz\játókokat nyoic csaPat részvótelével melYet

összekapcsolturrk a lragyoinánvos csaiácli nallurrkkal, így nem csak a veísellyzőknck,

halrem cgyesülettirrk tagságánark, ,,,alamint hozzátartoz<iinak biztosítotttrnk egósz naPos/

ki k:rpc so1 ód lrsi sztlr,akoz ási 1elr c t iisrlget.

Az ór, sor.átr két alkalor:rnral szerveztr_irrtr< kiránclulást a tagság r'ószére, t}uclaPesien

szinház;átogatásorr vehettek rószt tagjairrk, nrelyet ös§zekÖtÖttlink c8y rePtilŐtóri

látogatássa1. Verrdóglátcink, a l{epülőtér:i l{endőr tgazgatósá$, kÖzel lrárom Órás Prclgram

kerctóben mr_rtatta be a repiilőtércrr foilró iráttór:tevóker'ységet, r,alatnint a rcrrdőrsóg Ós a

t,úízoltóság rntrrrkáját. Adl,crrtkclr Pócsrc 1átogattak tagjaink, irtba ejtve aZ ország

legnagyobb tse tle}renrj clt Vörsörr.

Tag,iaink ebberr az évberr is több kerókpáros ttirárr vcttek rész.t,

rerrdelkezik, rrrelyen ker:esztül a iagság

tájékozódlratnak tevékenységürrkríi1,

kelii],nck f el, így íolyamatosal1 nvolnon
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hlgyesületiir"rk szervezi az inrmár lragvonrányos megyei rerrclijlbált, rnelyre

már a szomszódos országokból is visszatérő verrclégekkónt Órkezrrek kollógák, Az, ÍgY

kialakurit személyes kapcsolatok szaknrai területerr is kan. atoztathatók,

Azóveiazinrmárhagyonrányo§/g}iermekprogranrmalkiegószitettdisznóvágássalzártuk
ligyesületiirrk íolyaÁatosan tartja a kapisolatot aztrkkal az alapitókkal, akik nrár trem

veszrrek részt aktív al:- az egyesr_llet ievókenységéberr, A nrcgaiakulástÓ,l cltr.]it időben einÖki

posztot betoltő tagjairrk tiszteletbcli elrrökkólrt 1rorrlapr-urk elrrökséget

benrutató oldalán.

Zalacgcrszcg 2019. március 26. -o. 
$&_,,r-

kisházi cábor,
einök

Záradók:
E, köz,hasznúsági jelentést az íPA Zala

elfogadta.

Megyci L:gvesiiletc 20l9. rnárcii-rs 26-i közgyűlésérr
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűőített beszámolója és közhasZirnsagi melléklete I pK_441,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaeqerszeqi Törvé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születésinév:

Anyja neve:

Előtag

YERAK

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

YARORSZAG

YKANIZSA

FlrI5T4-]_m_m

családi név Első utónév További utónevek

,Z|

A

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elenronikus kióltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

POLlcE AssoClATloN MAGYAR ZALA l,rEGYEl

Nyilvántartásiszám: m_[l7l Tárgyév: El 0FT8-1

ldószakterjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE
időszak kezdete időszak vége

7 7 1

Ny.V.:,|.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.05.í 0 1 4.26,59

Pp - \h!- t?n _ b355 67u /rb o1 fu,.-,t- /5§trbl,/o/{t71 u4,

{ lO píhT /Íb/9 0ít^) ,tcbh] lT Jlh o-(.^r!,*
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l px_++,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE-EE_EE EEEE-EE-EE
időszak kezdete időszak vége

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)
x
!

k20

szervezet neve:

r,ITERNAT|ONAL PoLlüE ASSoClATlol] MAGYAR SZEKtrlo ZALA. fulEGYEl EGY

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve:

Házszám,.

BALAToNl KöZterület jellegen il
njto: l---_--lF---__l Lépcsőhaz: t---l

lrányítószám: !!!! Település:

közterület neve:

Házszám,. t---_-l Lépcsőház: t----l Emelet:

Közterület jellege

t----l

m-ffi

t-----l
t----l

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyílvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

717lI

m EE [6 | o FTrlETl /FI9I9I2-]/EE

EEEEEEEE-E-EE
Szervez,el/ Jogi személy szervezeti egység
KepVIseloJeneK neve: GABoR

Képviselő aláírása:

Keltezés:

ZALAEGERSZEG EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető bel Nyomtatva: 201 9,05.í 0'14.26.59
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Az e$yszer_es könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríÍ§ített beszámotója és közhasíáúsági melléklete l n^_oo,

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PüL|CE AssoclATloN MAGYAR ZALA MEGYE|

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer fo rintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszközök 259 698

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyieszközök

l l l. Befektetett pénzügyi eszközök 259 698

B. Forgóeszközök

l. készletek

ll, követelések

lll, Értékpapkok

lv. pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 259 698

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke 259 698

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 347 259
ll. Tókeváltozás/eredmény

lll, Lekötött tartalék

lv. Tárgyévi eredmény alaptevékenvséqből
(közhasznú tevékenységből) -88 439

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

l l. Rövid lejáratú kötelezettségek

rORRÁSOX ÖSSZESEN 259 698
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.05.í 0 1 4.26.59
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasinúságí melléklete PK-44t

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

poLlcE AssoclATloN MAGvAFI szercló znln MeefÉT

Egyszerűsített beszámo!ó eredménylevezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helye5bítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A, Végleoes pénzbevételek,
elszáfi oli beüetetet< 1t+t l; 989 L062 989 t062

|. penzüqvileq rendezett
bevételek 989 1 062 989 t062

ebből:

- tagdíj 660 786 660 786

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 293 252 293 252
ebből: adományok 100 100

- egyéb bevételek 36 24 36 24

l|. pénzbevételt nem ielentő
beVéteIek

B. Véqleges pénzkiadások,
e l száriolt"ráírird ítások
(lll+lV+V+Vl) L 077 623 L 077 623

lll, Ráfordításként
érvényesíthető kiadások L077 623 t077 623

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozádok

V, Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráíordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárqyévi pénzüovi eredmény
(1-1|l-Vi)' -88 439 -88 439

D. Nem pénzben realizált
eredmény (l1-1V-V)

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -88 439 -88 439

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) -88 439 -88 439
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.05.í 0'l 4,27,00
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Az egyszeres könywitelt vezető egy9b jsz.erve,?_el, 
I

egyszerű3ített beszáúolója és közhaszilúsági melléklete I px_++r

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PoLlcE AsSoClATloN MAGYAR

EgyszerűsítettbeszámolóeredménYlevezetése2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ossZeSen

előző év előző év
helyesbítése

előző év ,lőrő ér-T
helyesbítéseI

tárgyéV előző év
rclyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogátás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás 50 100 50 100

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió süukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D, Az Európai Unió költség-
vetéséből vaov más államtól,
nemzetközi s7-ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt részének az
adó'zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

L78 L52 L78 L52

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből,
elszáriol[ beúételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H, Véqleoes pénzkiadásokból,
elszárioli ráfbrdításokból a köz-
hasznú tevékenvséq érdekében
f elmerült pénzkiádáé, ráíordítás

l. véoleoes pénzkiadásokból,
elszámo]t ráíord ításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

J. Adományok

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20í9.05.10 14.27,00

tárgyéV

! lgen m Nem



A
ltüPl,d1,,},.Ál

Éíffi
hdbdl

W
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l pw_ut

201_8. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

íloNAL POL|CE A§SoClATlON MA§YÁR 5ZEKCI0 ZALA MEGYEI EGYE

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege:

Házszám,. Eme|et: t---l

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: lI!! Település:

Házszám: r--_-l Lépcsőház: t----l Emelet: r--_l
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyi]vántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

/b|9-[9|2llM

m-m- 7 17 l1,

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szerv€zet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: KlsHÁzlGÁBoR

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

és átalános iskolások megyei köz lebonyolítása a Megyei Balesetnregelözési

lriná*.t"lá.ok szervezése Budapestre reptéri és színház rálogatá§§al, i!|etve Pécsre adventkor.
nyári szünellren a FökapitánysáE által szervezen gyerek tábor lelronyolításában vettünk részt.

us hónapban Balaton kerülö kerékpár túrát szervaztünk. Az év íolyamán tóbb gylagtúrára i5 §orl
ülr[ Horhosok úti4 Doberdó, I-1atárjárás Szlovéniában, h{edvehagyma túr{
is hónapban nreErendezésre került a családi nap a V|l, Nenrzetközi Viziversennyel együrl

Lsnfi ben illetve MUraszombáton Ver§enyeztek.
ínház látogatások szervezése a zalaeg erszeg i sz ínházlr,an,

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

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:

Ny,v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 9.05.1 0 1 4.27.00

közterület neve:

Lépcsőház:

KöZterület jellege:
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Az esyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhasinúsági melléklete PK-44I

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PCILlCE AssoctATloN MAGYAR

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r forintban,)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 989 t062
ebbő|:

C._A személyi jövedelemadó meqhatározoft részének az
adózó rendélkézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg L78 L52

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogálás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 811 910

H. Összes ráfordítás (kiadás) Lo77 623
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -88 439
L. A.szervezet munkájában közreműködó közérdekíi önkéntes
tevékenységet véqző személvek száma
(a közérdekű önkéntes tevékénvséqről szóló
2005. évi LXXXV|ll. törvénynek Íneglelelően)

E rőfor rás e ll átonság m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem
EctV, 32. § @) a) KB7+B2y2 > 1.000.000, - Ft] x !
EctV.32. § (4) b) [K7+K2>=0] x I
Ectv.32, § @) c) I1+l2-Al-A2y(Hl+H2)>=g,251 r tr

Társad al mi tám og atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv.32. § (5) a) [(Cl+g2yl6r+G2) >=Q,Q] tr !
EctV.32, § (5) b) KJ7+J2V(H7+H2)>=Q,51 ! x
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] tr a

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 9.05.í 0 14.27.00
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Az egyszeres könywitelt vezető egygb szervezet 
l

egyszerűlÍtett beszániolója és közhasínrisagi melléklete l n^_oo,

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PoLlcE AsSoClATloN háAGYAR ZALA MEGYE!

csatolt mellékletek

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.í 0 14.27.00

P K-44 1 -0 1 Könyw izs gálói j elenté s

P K-44 1 -0 2 Szöv e g e s b eszóm ol ó

PK-441, -03 J egyzőkönyv

PK-441-04 Jelenléti ív

P K-44 1 - 0 5 Megh a ta lm azó s

PK-441-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Er edetiv el r endelkezik:

MellékIet csatolvo:

E r e d e tiv el r e nd e lke zik :

Melléklet csatolva:

EredetiveI r endelkezik:

Melléklet csatolva:

Er edetivel r endelkezik:

Melléklet csatolvo:

Er e d e tiv eI r e nd elke z ik :

Melléklet csatolva:

Er e d etiv eI r end elke zik:
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m
B
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