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Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklete
a 2013-as esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A
mérleg főösszege 1 417 387 ezer Ft, a saját tőke 900 957 ezer Ft. Részletes
kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza a közhasznú eredmény-kimutatásról.
A mérleget a számviteli beszámoló tartalmazza.

2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk nem kapott 2013. évben költségvetési támogatást.

3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Társaság saját vagyona 5 145 ezer Ft összeggel növekedett. A
Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk
2. sz. melléklete mutatja be.

4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Társaságunk 2013. évben Sportegyesületeknek és Oktatási Intézményeknek nyújtott
támogatást, e soron történt kifizetéseket a 3. sz. melléklet szemlélteti.

5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben Társaságunk összesen 207 707 ezer Ft támogatást kapott különböző címen.
A kapott támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet tartalmazza.
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6.
A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 147 132 ezer Ft volt 2013. évben. Társaságunk
vezető tisztségviselői csak a Képviselő Testületi határozatában meghatározott mértékű
költségtérítésben, és egyéb juttatásban részesültek, összegét tekintve 1 200 ezer Ft-ot
fizetettünk ki, továbbá a még ki nem fizetett, de járó egyéb juttatás összege 5 376 ezer
Ft. Megállapítható, hogy a Társaságnál indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett
kifizetések részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A vállalkozás bemutatása

I.

Cégforma:

Nonprofit Kft.

II.

Alakulás időpontja: 1998. 09. 07. (változás: 2011/12/15)

III.

Tevékenységi kör:

Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység (közhasznú)
Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
Építményüzemeltetés (közhasznú)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
Lakó- és nem lakó épület építése (közhasznú)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

IV.

Éves beszámoló aláírására jogosult, egyben kötelezett személy:
Név: Kocsis Sándor Károly ügyvezető
Lakóhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 35.

V.
•
•

VI.
•

A társaság tulajdonosa:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
1113 Budapest, Bocskai u. 39–41.
Kapcsolt vállalkozások:
A társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
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7.2.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységei

Bemutatkozás
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a
rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A
testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában.
A Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. a közoktatási intézményekben és az általa támogatott újbudai sportszervezetekben,
az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a
gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a mindennapos testedzést, a
szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a
céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és
fokozatos javításával.
Fontos cél, hogy megvalósuljon az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás
tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportági alapokkal, ezáltal
lehetőség nyílik a valódi kiválasztásra a kerületi sportegyesületeknek. Kiemelten kívánja
támogatni a kerület sporthagyományait is figyelembe vevő, eredményesen működő
egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pénzforgalmi szemléletű önkormányzati
támogatásai:

Működési támogatás
Kiemelt sportcélú támogatás

50.000.000 Forint
130.000.000 Forint

Nyéki Imre Uszoda Vízilabda edzésre
alkalmassá tétele

24.706.531 Forint

Határon Túli Magyarok tenisztábor Soltvadkert

1.000.000 Forint

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 7/2013./II.22./XI.ÖK számú
rendelete értelmében működési támogatást nyújt Támogatott részére.
A támogatás kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2013. évi működési kiadásaira
fordítottuk, mely a kerület általános és konkrét sportfeladatainak ellátását szolgálta
50.000.000 Forint (azaz ötvenmillió forint) értékben.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 7/2013./II.22./XI.ÖK számú
rendelete értelmében „kiemelt sportcélú feladatok” támogatást nyújt Támogatott
részére.
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A támogatást kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2013-2014. évi kiemelt
sportcélú feladatokra fordította, 130.000.000 Forint (azaz százharmincmillió forint)
értékben.
Feladatok felosztása:
• Diák és iskolai sport támogatás keretösszege összesen:
• Pályázati támogatás keretösszege összesen:
• A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás:

14 Millió Ft
75 Millió Ft
41 Millió Ft

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzattól kapott támogatásokból a következő programokat valósíthatta meg a
2013. évben:
7.2.1. Diáksport támogatás
A kötelező testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése,
megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport foglalkozások
rekreációs célokat szolgálnának, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Sajnálatos
tény azonban, hogy a gyermekek 75%-a kizárólag a kötelező testnevelés óra keretében
sportol, mely jelenleg nem alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentős funkció
betöltésére. Nem tudatosítja kellőképpen az egészséges életmód fontosságát, nem
kiemelt célja a sportolás pozitív élményeinek biztosítása és a sportolás megszerettetése,
illetve nem kap megfelelő hangsúlyt az életen át tartó rekreációs sporttevékenység
jelentősége.
A Társaság a 2013. évben „A kiemelt sportcélú feladatok támogatása” keretéből az
iskolai testnevelés és diáksport támogatásának egy részét: 11,1 millió forint összeget a
diákolimpiai versenyrendszerben résztvevő tanárok munkájának jutalmazására és az iskola
részére további sporteszközök vásárlására fordíthatták. Így iskoláknak lehetőségük nyílt,
hogy az iskolai testnevelést és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit javítsák.
A diáksport támogatás másik része a „Hogyan válasszunk sportágat” rendezvény
költségvetésébe került, mely rendezvényen tájékoztattuk a kerületi iskolákat, testnevelő
tanárokat, hogyan képzeljük el a kerület sportját, a preferált sportágakat.
Újbuda Önkormányzatának a „SPORT” területein tanúsított stratégiai szerepvállalása,
ezen belül a diáksport fejlődése, országos szinten is példaértékű eredményeket mutat.
Ezt lemérhetjük, egyrészt a diákolimpián résztvevők gyerekek számának emelkedésével
(táblázat), másrészt a - kerületi, - budapesti és országos versenyeken elért kiemelkedő
eredményekkel.

Év

2011

2012

2013

Egyéni / fő

674

960

1248

Csapat / db

442

535

684
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7.2.2 Pályázatok a XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére
A 2013. évben az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pályázatot írt ki 77,3 millió forint
összértékben, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A szervezetek támogatásával
lehetőségük nyílt, hogy sportolóik részére jobb sportolási lehetőségeket biztosítsanak,
sporteszközöket
vásárolhassanak,
valamint
lehetőségük
nyílt
a
különböző
sportrendezvényeken való részvételekre.
Előnyben részesültek azok a sportszervezetek:
mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek,
felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai
és/vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,
mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben
szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási
lehetőséget, rendelkeznek igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az
újbudai lakosokra (minden utánpótlás korosztályban),
mint szabadidősport, amely működésével biztosítja a gyerekek, családok és
fogyatékkal élők főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos
eltöltéséért végzett folyamatos testedzés lehetőségét,
mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai
lakosú tagsággal (igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)

7.2.3. A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás

7.2.3.1 Sportrendezvények

•

Tavaszi és téli „ovis olimpia”
Játékos váltóverseny 4-6 éves korú kerületi gyermekek részére, melynek célja, hogy
a gyermekek felfigyeljenek a mozgás örömére, a mozgásuk fejlessze az
állóképességüket, egyensúly, ritmusérzéküket. A rendszeres testmozgás fontos
része a gyermekek fizikális és mentális fejlődésének. Az óvodáskor igazán „csak”
alapozó korszaknak tekinthető. Mindenekelőtt megfelelő érzelmi fejlődést kell
biztosítani azzal, hogy „törődünk” a gyerekekkel, s engedjük őket játszani.

•

„Válassz Sportot Újbudán 3”
Harmadszor került megrendezésre Újbudán, a festői Lágymányosi öböl partján a
kerületi egyesületekre épülő rendezvény. A rendezvény népszerűségét és
létjogosultságát az évről évre növekvő látogatók létszáma bizonyítja. Az idei
rendezvény látogatóinak száma elérte a 10 ezer főt. A kilátogató családokat és
gyerekeket rendkívül színes programok várták. 60 kerületi egyesület települt ki és
egész napos programokkal, bemutatókkal próbálták segíteni a gyerekeket abban,
hogy könnyebben válasszanak sportágat. A kerület sportja megmutatta az erejét:
32 sportág mutatkozott be és nap végére mindenki megtalálta a számítását.
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Kilátogató olimpiai-, és világbajnok sportolók is motiválták a gyerekeket, és
próbálták meggyőzni őket a sport fontosságáról a mindennapi életben.

•

„Magyar Vízilabda Válogatott- Magyar Junior Vízilabda Válogatott” mérkő-

zés
Az összecsapás igazából azt a célt szolgálta, hogy azokon a helyeken, ahol ismét
éledezik a vízilabda, ott népszerűsítsék a sportágat, mégpedig úgy, hogy a gyerekek
testközelből láthassák az olimpiai, valamint világbajnok példaképeket. A Nyéki Imre
uszodában nemrég indult el a vízilabda oktatás, amelynek már most hatalmas sikere
van. A kerület iskoláiból nagyon sokan látogattak el az uszodába, hogy láthassák az
izgalmas, nem mindennapi mérkőzést.
•

„Városrészek közti futás”
11 óra 11 perc, a Kerület Napja alkalmából minden évben megrendezett Városrészek
Közötti Futás elindulását jelezte, melynek célja a Kerület Napja tiszteletére a sporton
keresztül kapcsolatteremtés valamennyi korosztály között. A jeles napon több mint
ezer ember lépte át a célvonalat, mely 2013-ban megváltozott útvonalon került
megrendezésre.

7.2.3.2. Sportberuházások
•

Strand focipálya
A Nyéki Imre uszoda lakossági szolgáltatásának bővítése a strandfoci keretein belül,
ezzel növelve az uszoda területén a nyári sportok lehetőségét. A nyári táborozás
keretein belül több száz gyermek vette igénybe a strand szolgáltatásait. Az igazi
célcsoportja a strand focipálya fejlesztésnek a kerületben sportoló gyermekek voltak. A
futball népszerűsége a látogatók minden korosztályában hódított. A 9x18 méteres,
oldalpalánkkal ellátott, homokos borítású, többfunkciós strandfoci pálya hálóval védett

•

Szauna felújítás
A Nyéki Imre uszoda közönségének népszerű közösségi tere hosszú évek óta: a finn
szauna. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. előzetesen kérdőívek alapján felmérést
végzett az uszoda látogatóinak körében, hogy az elavult szaunák felújításra
kerüljenek-e, vagy az egyik szauna helyett gőzkabint telepítsen-e a Társaság. Az
uszoda közönsége a már hagyományossá vált finn szaunák mellett döntött. A szaunák
teljes körű felújításai alatt új, minőségi burkolatokat, új energiatakarékos kályhákat, és
a finn szaunák szabványosított fa felületeket kaptak.

•

Gazdagréti kültéri fitnesz pálya
2013. telén elkezdődött a gazdagréti kültéri fitnesz pálya tervezése és kivitelezése,
melynek átadási időpontja 2014. tavaszára várható.
A mai követelményeknek megfelelő, fiatalok, idősek és akár mozgássérültek által is jól
használható, kültéri fitnesz pályát tervezünk. A közterületeken, tereken, parkokban
elhelyezett sporteszközök a környékben lakóknak könnyen elérhetőek. Izomfejlesztő
és kardio fitnesz gépeket egyaránt választottunk, hogy mindenki megtalálja a maga
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számára megfelelő gépet. A rendelkezésre álló, hozzávetőleg 200 m2 - es területen,
összesen 7 db eszközt terveztünk elhelyezni.

A szabadtéri edzés előnyei:
1. Mindenki számára elérhető
3. Természetes környezet
5. Fejlődő állóképesség, erőnlét

2. Közérzetjavítás
4. Javuló egészségi állapot
6. Rehabilitáció

7.2.4. Egyéb általános feladat

•

Sportszakmai tanácsadás
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. stábja több mint 50 sportszakmai kérdésben
adott felelősségteljes szakmai választ. Leglényegesebb továbbra is a Tao
pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás volt. Ezen kívül többek
között javaslatot tett a Képviselő Testület számára az „Újbuda kiváló edzői,
sportolói díjakra”, az „ Újbuda Sportjáért életműdíjra” és a „Papp László
Ösztöndíj” nyerteseire.

•

Határon túli magyarok táboroztatása
A tábornak két kiemelt célja volt: egyrészt a határon túli magyar gyermekekben
erősítse a nemzeti összetartozás érzését a teniszsporton keresztül, másrészt a
határon túli magyar, sportolni vágyó gyermekek közül a kiemelkedő tehetségek
felfedezése, felkarolása.
2013. júniusában kezdődött meg a határon túli gyermekek soltvadkerti
tenisztáboroztatásának megszervezése, mely három forrásból: az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft finanszírozása által valósulhatott meg. A program során a
soltvadkerti emberek is példaértékűen összefogtak a gyermekek zavartalan
kikapcsolódása érdekében.

7.2.5. Sportlétesítmények üzemeltetése
Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük
élettel, kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a
sportolni vágyó lakosság részére.
Hatékonyan kezelve a rendelkezésünkre álló
erőforrásainkat, melyet az Újbuda Önkormányzat 152/2011. (IV.21.) XI.ÖK és a
48/2012. (II.23.) XI.ÖK határozat értelmében folyamatosan hajtunk végre, mely a
2013. évben sikeresen zajlott. 2013 augusztusában Újbuda Önkormányzata, Társaságunkat
egy újabb feladattal, a Bikás-parki „Újbuda Sportcentrum” kezelésével bízta meg, melynek
teljes
körű
üzemeltetése
2014.
közepére
várható.
A bevételeket illetően célkitűzéseinket teljesítettük, ezen kívül olyan ingyenes
rendezvényeket szerveztünk, mely jól szolgálta az Alapító Okiratban meghatározott
céljainkat, melynek következtében a kerületi gyerekeket megismertettük a mozgás
szeretetével.
Terveink szerint, minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt
gazdaságosabbá, a kerület lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal,
fejlesztésekkel
színvonalasabbá
kívánjuk
tenni.
A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve egy olyan
sportoktatási rendszert honosítottunk meg a kerület életében, mely példaértékű minőségi
oktatási és edzési lehetőséget biztosít a kerület gyermekeinek.
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8.

A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 6. számú melléklet
tartalmazza.

Budapest, 2014. május 4.

Kocsis Sándor Károly
ügyvezető
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1. számú melléklet
2013. évi közhasznú eredmény-kimutatás
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
(a.+b.+c.+d.+e.+f.)
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből
1%...........................................
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

Előző év
ezer Ft

Tárgyév
ezer Ft

338 701

505 863

154 821
154 821

158 766
156 766

2 000
171 315

332 859

12 565
0
338 701

14 238
0
505 863

290 882
86 167
83 627
13 614
107 474
0

500 718
184 174
147 132
23 139
146 175
13
85

0

0

290 882
0

500 718
0

0
47 819

0
5 145
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2. számú melléklet
A vagyon felhasználása

Előző évi Tárgyévi
összeg
összeg Változás
Megnevezés
(eFt)
(eFt)
(eFt)
Induló tőke változása
0
Tőkeváltozás (eredményváltozás)
14 390
62 209
6 614
Értékcsökkenés
13 614
23 139
9 525
Értékvesztés
2 316
2 691
375
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
85
85
Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás
0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
47 819
5 145 -42 674
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
0
0
0
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3. számú melléklet

Cél szerinti juttatások kimutatása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

Cél szerinti juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

Előző évi
összeg
(eFt)

Tárgyévi
összeg Változás
(eFt)
(eFt)

93 106

88 418

93 106

88 418

0

0
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4. számú melléklet

2013. évben kapott támogatások mértéke, felhasználása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

A közhasznú tevékenység támogatása 2013. évben:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2013. évben 205 707 ezer
Forintot nyújtott a Társaságnak a közhasznú tevékenysége támogatására, valamint a
teljesítési szemlélet miatt további 11 737 ezer Forint került elszámolásra támogatásként
2013. évben az előző években nyújtott fejlesztési célú támogatásokból megvalósuló
beruházásokra elszámolt értékcsökkenés arányában. A 2013. éven felhasznált, de 2012.
évben folyósított támogatás összege 3 179 ezer Forint.
Támogatást nyújtó
megnevezése

Támogatás
időpontja

Felhasználás

összege (Ft)

célja

Felhasználás összege (Ft)
következő
előző évi
tárgyévi
év

XI. ker. Önkormányzat

2012. év

3 178 995

Működési támogatás

XI. ker. Önkormányzat

2013.04.09

12 500 000

Működési támogatás

3 178 995
12 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.06.06

12 500 000

Működési támogatás

12 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.08.13

12 500 000

Működési támogatás

12 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.10.15

12 500 000

Működési támogatás

12 500 000

XI. ker. Önkormányzat által nyújtott működési támogatás összesen:

50 000 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.04.09

24 706 531

Sport, infrastruktúra

8 248 834

16 457 697

XI. ker. Önkormányzat

2013.04.12

70 000 000

Sportcélú támogatás

70 000 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.08.29

60 000 000

Sportcélú támogatás

27 213 003

32 786 997

XI. ker. Önkormányzat

2013.08.16

1 000 000

Sportcélú támogatás

880 010

119 990

XI. ker. Önkorm. által nyújtott kiemelt sportcélú feladatok támogatása össz:
106 341 847
Összesen: (2012. évivel
együtt)
208 885 526
3 178 995 156 341 847
XI. ker. Önkorm fejlesztési célú támogatásainak elszámolása 2013. évi écs-vel arányosan:
11 736 663

49 364 684
49 364 684

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. évben 2 000 ezer Forintot nyújtott a
Társaságnak a Határon Túli Magyarok részére rendezett tenisztábor támogatására.
Támogatást nyújtó
megnevezése
Emberi erőforrások Minisztériuma
Összesen:

Támogatás
időpontja
2013.09.11

Felhasználás

összege (Ft)
2 000 000

célja

Felhasználás összege (Ft)
következő
előző évi
tárgyévi
év

Sportcélú támogatás

2 000 000

2 000 000
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5. számú melléklet

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Időszak: 2012-2013 év.

Tisztség
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Értékpapír
Természetbeni juttatás
Folyósított kölcsön
- fordulónapig visszafizetett
- fordulónapon fennálló tartozás
- fizetendő kamat
Egyéb juttatások
Összesen:

Juttatás összege, értéke
(eFt)
2012. év
2013. év
1 200
1 200
1 200
1 200

4 016
6 416
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6. számú melléklet

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző év Tárgy év
Alapadatok
B.

Éves összes bevétel

e Ft

e Ft

338 701

505 863

0

0

162 774

315 312

0

0

ebből:
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáC. ról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F.

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

175 927

190 551

H. Összes ráfordítás (kiadás)

290 882

500 718

83 627

147 132

290 882

500 718

47 819

5 145

0

0

I.

ebből személyi jellegű ráfordítás

J.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek
száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megL. felelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

IGAZ

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]

IGAZ

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

IGAZ

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

HAMIS

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

IGAZ

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

HAMIS
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