
Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 
2013. évi működéséről és tevékenységéről 

 

Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelően. Elfogadta a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2014. május 21.-i 
Közgyűlésén. 

Határidő: legkésőbb a naptári év december 31-ét követő év május 31-ig 

Elfogadása: a Közgyűlés hatásköre. A jelentést az egyesület legalább 10 évig köteles 
megőrizni.  

  

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

1. A számviteli beszámolót 
2. A költségvetési támogatás felhasználását 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
4. A cél szerinti juttatások kimutatását 
5. A kapott támogatásokról szóló kimutatást 
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 

 

1. Számviteli beszámoló  

EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Értékesítés nettó árbevétele:         50 e Ft 

Egyéb bevételek:    12.249 e Ft 

Anyagjellegű ráfordítások:   1.927 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások:  2.945 e Ft 

Értékcsökkenési leírás:      344 e Ft 

Egyéb ráfordítás:           5 e Ft 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye:  7.083 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételei:        13 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordítása:         0 e Ft 



Pénzügyi műveletek eredménye:       13 e Ft 

Szokásos vállalkozási eredmény:  7.096 e Ft 

Adózás előtti eredmény:   7.096 e Ft 

Adózott eredmény:    7.096 e Ft 

Mérleg szerinti eredmény:    7.096 e Ft 

 

MÉRLEGADATOK: 

ESZKÖZÖK:     17.667 e Ft 

Ebből Befektetett eszközök:      6.881 e Ft 

Forgó eszközök:     10.786 e Ft 

Ebből Pénzeszközök:     10.476 e Ft 

 Követelések:       310 e Ft 

 

FORRÁSOK:     17.667 e Ft 

Ebből Saját tőke:       6.808 e Ft 

Rövid lejáratú kötelezettség:        147 e Ft 

Passzív időbeli elhatárolások:  10.712 e Ft 

 

2013. évről áthozott készpénz és bankszámla maradvány: 58 e Ft. 

Bevételek 
 
A teljes bevétel 12.311.794, melyből 2.000.000 Ft önkormányzati támogatás volt, valamint a 
tagok és más támogatók részéről 918.992 Ft adomány került befizetésre.  

 

 
Ráfordítások 
 
A teljes ráfordítás 5.215.488 Ft, melynek több mint 56%-a személyi jellegű ráfordítás.  



Az utánpótlás edzők megbízási díja 890.000 Ft-ot tett ki. 

 
Eredmény 
 
A 2013. év eredménye 7.096.306 Ft, mely után adófizetési kötelezettségünk nincs. 

MLSZ támogatás:     240.000 Ft 

Magánszemélyek támogatása:  918.992 Ft 

Önkormányzat sporttámogatása:  2.000.000 Ft 

Utánpótlás támogatás:   2.042.935 Ft 

Beruházás támogatás:    490.165 Ft 

Kerekítési különbözet:   80 Ft 

NEFMI támogatás    6.574.584 Ft 

Egyéb kapott kamatok:   12.854 Ft 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

A helyi önkormányzati támogatást a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására 
fordítottuk: elsősorban működési költség fedezésére, valamint a cél szerinti támogatások 
megvalósítására. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Személyi jellegű kifizetések:    2.945 e Ft 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:  1.927 e Ft 

Értékcsökkenési leírás:     344 e Ft 

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Más civil szervezetnek, magánszemélynek 2013. évben nem nyújtottunk támogatást. 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 
 



MLSZ támogatás: 240.000 Ft 

Önkormányzati támogatás: 2.000.000 Ft 

NEFMI támogatás: 6.575 Ft 

 
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

Vezető tisztségviselők számára kiküldetési rendelvény alapján került elszámolásra az 
útiköltség. 

A Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület ÁFA visszaigénylésére nem jogosult. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

Pályázat: 

Az egyesület 2010. óta közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezet. Az év 
végén, az év közben befizetett támogatásokról igazolást adtunk ki a bennünket támogató 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. 

Sportági működés 

Egyesületünk célja, hogy biztosítsuk a rendszeres mozgás lehetőségét a becsehelyi lakosság számára 
mind a futball versenysportban, mind pedig egyéb tömegsportban. Kiemelt célunk, hogy 
megszerettessük a mozgást már alsó tagozatos korban a gyermekekkel, akiknek a sport életük részévé 
válik felnőtt korukra, valamint az egészséges életmódra nevelő szemléletformálás. 

A sport megerősíti a személyiséget, sikerélményhez juttatja a sok kudarccal szembesülő hátrányos 
helyzetű fiatalokat, lehetőséget teremt arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák, szabadidejüket 
hasznosan töltsék el. A sport hatással van az egész személyiség-fejlődésére, a magán élet alakítására, 
megerősíti a személyiséget, sikerélményhez juttatja a fiatalokat. 

Egyesületünk több éve, így 2013-ban is szervezett labdarúgó edzéseket válogatott fiataloknak. 

Heti rendszerességgel labdarúgó edzést tartottunk külön-külön az óvodás korúaknak, valamint az 
általános iskola alsó- és felső tagozatos diákjai számára. 

Az Egyesület a futballszakosztályt működtetett 2013-ban is. A megyei II. osztály déli csoportjában 
felnőtt, U19 és U7-U17 utánpótlás csapatot versenyeztet. Versenyengedéllyel 109 felnőtt korú és 100 
fő utánpótlás korú személy rendelkezik. Ez utóbbi tartalmazza a Bozsik programban résztvevő 
gyermekek számát is. A csapatok felkészítését 2 fő UEFA minősítéssel rendelkező edző segítette. 

Minden nap a faluházban asztaliteniszezési lehetőséget biztosítottunk településünk lakosai számára.  

 



2014. évi terveink: 

A megyei II. osztály déli csoportjában versenyző felnőtt és U19-es utánpótlás, valamint a 13 év 
alattiak csapatán kívül U15, és U17-es csapatot is kívánunk indítani a projektidőszakban, ehhez 15 %-
kal növelni kívánjuk a versenyengedéllyel rendelkezők számát. 

Részt veszünk a Becsehelyen megvalósítandó rendezvények (falunap, családi nap, borfesztivál) 
szervezésében, lebonyolításában. 

Népszerűsítjük fiataljaink körében az önkéntességet, lehetőséget kínálunk nekik önkéntes tevékenység 
végzésére. 

Terveink között szerepel a sportöltöző teljes felújításának befejezése és környékének rendbetétele. 

Egyesületünkre nagy terhet ró a közel 2 ha-os sporttelep kultúrállapotban tartása, valamint a leromlott 
állapotú sportöltöző állagmegóvó munkálatainak elvégzése, melyet a projekt ideje alatt is elvégzünk. 

 

A működés feltételeinek javítása 

A bevételek növelése elsősorban a pályázati lehetőségek jobb kihasználásával, illetve további 
támogatók megnyerésével valósulhat meg. 

Reméljük a jövő évben is hasonló sikereket érünk majd el a versenyek során és az idei évhez hasonló 
színvonalas versenyeket tudunk rendezni. 

Becsehely, 2014. május 21. 

 

……………………………….. 
Markó Zoltán 

Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület elnöke 

 


