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          Elnök 



A Pátyi Sportegyesület 

Közhasznúsági jelentése 

a 2012-es esztendőről 
 

 

1. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

 

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat száma, kelte:  

14.PK.60.221/2011/8, 2011.12.22. 

Sportegyesület adószáma: 18276510-1-13 

Sportegyesület bankszámla száma: 10701180-67119916-51100005 

Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt. 

Sportegyesület címe: 2071. Páty, Völgy sétány 4. 

Sportegyesület statisztikai száma:18276510-9319-521-13 
 

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

A Pátyi Sportegyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 

1.612 ezer Ft, a saját tőke 1.520 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, 

mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 
 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

Tárgyévben a Sportegyesület állami támogatásban nem részesült. Páty Önkormányzat 2012. 

évben 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére. 

 

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

A Egyesület tartaléka (vagyona) 1.520 ezer Ft összeg lett. A Szervezet mindig törekszik arra, 

hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 

Egyesületünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 
 

6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT 

ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Páty Önkormányzat 2012. évben 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az 

egyesület részére. 

 

További kapott támogatás magánszemélyektől 112. ezer Ft. 

 

A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 



7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 801 ezer Ft volt. Sportegyesületünk vezető 

tisztségviselői 2012. évben nem részesültek juttatásban, részükre kifizetés nem történt. A 

vezető tisztségviselők munkájukat társadalmi munkában látják el. A nevezett kifizetések 

részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 
 

Egyesület céljai, feladatai: 
1. 

a. megteremteni a sportolási, testedzési lehetőségeket tagjai és a település, valamint az Egyesülettel 

kapcsolatos oktatási, nevelési intézmények tanulói részére, 

b. tanfolyamok szervezése, szabadidősport segítése, 

c. az egészséges életmód népszerűsítése, rekreációs tevékenység végzése, 

d. a versenysport támogatása, tagjai számára versenyzési lehetőség megteremtése, 

e. közös érdekvédelem, 

f. társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 

 

2. 

 a. az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

 b. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

 c. drog prevenció és doppingellenes politika kialakítása,  

 d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 e. tehetségkutatás, -gondozás, 

 f. sportversenyek szervezése, lebonyolítása, 

 g. sporttáborok szervezése és lebonyolítása. 

 

2012. április végéig (2012. évre megítélt önkormányzati támogatás 1. részletének átutalásáig) 

a befolyt tagsági díjakból, szülői támogatásból gazdálkodtunk, így komolyabb rendezvényt, 

eszközvásárlást nem bonyolítottunk le tavasz végéig. A megítélt összeg nagy részét csak a 2. 

féléves működésünknél tudtuk felhasználni. 

Áprilisi egészség- és sportnapunkon 500-600 fős közösségi megmozdulást szerveztünk 

(helyszínek: Pátyi Sportpálya, Új iskola tornaterme).  

Májusban bemutatót tartottunk Ritmikus gimnasztika és Akrobatikus Rock and Roll 

csoportunkkal a Decathlon családi sportnapján.  

 



Ritmikus gimnasztika szakosztályunkkal részt vettünk a Partneregyesületünk által szervezett 

tavaszi bemutató napon Telkiben.  

Tavaszi idényben hivatalosan is elindulhattunk a labdarúgó Bozsik tehetségkutató tornákon, 3 

korosztállyal, illetve területi bajnokságon 2 korosztállyal. Ennek is köszönhetően sikeresen 

pályázhattunk az MLSZ által kiírt műfüves focipályára (Önkormányzattal, Iskolával közösen) 

 

   
 

Ebben az idényben a Fejér Megyei  Labdarúgó Bajnokságon Egyesületünk szineiben indult a 

PÖFF labdarúgó öregfiúk csapata is.  

 

Fiatal  utánpótlás labdarúgóink 

partneregyesületünk által szervezett 2x1 

hetes nyár eleji táborba  mehettek 

Biatorbágyra (24fő). Szülői támogatással 

egy-egy gyermek ingyenesen vett részt 

ezen, illetve testvérkedvezményt és buszos 

szállítást kértünk és kaptunk a 

szervezőktől. Judo tábor szervezését és 

lebonyolítását judo edzőnk vállalta szintén 

nyár elején (11fő), illetve a karate, 

ökölvívó oktató is tartott nyári tábort, + 

edzéseket. 

  

 

Szeptember elején egy országos 

futóverseny egyik állomásaként szerepelt 

falunk, sportpályánkon több „hazai 

indulóval”. 

 



Ősszel, iskolakezdéskor a már hagyományosnak is mondható „sportágválasztó napot” 

szerveztük meg, amin minden gyermek és szülő kipróbálhatta az őt érdeklő sportot. 

Helyszínek: (új iskola tornaterme, tornaszobája, udvara, új ovi tornaszobája) 

 

        
 

Az őszi idényben több sportfelszerelés és sporteszköz beszerzése is megtörtént és egy újabb 

sportágat (talajtorna) sikerült elindítanunk. Bevezettük a testvérkedvezmény-rendszert, 

mellyel a többgyermekes családoknak  szakosztály-független kedvezményt tudtunk biztosítani 

a szülők által benyújtott kérelmek alapján. Ez a lehetőség a félévre 70 sportoló gyermeket 

érintett. 

 

Labdarúgás Bozsik tehetségkutató programba erre az idényre is beneveztünk, az őszi 

fordulókon részt vettünk 3 korosztállyal. Kosárlabdásaink kosárlabda edzőnk jóvoltából már 

versenyezhettek kisebb hivatalos megmérettetéseken ősszel. Judo-s gyermekeink szintén 

eljutottak életük első hivatalos küzdelmére Budapestre decemberben. 

 

  
 

Egyesületünk támogatásával sikeres iskolai focibajnokság zajlott az új műfüves pályán felsős 

fiúk-lányok részvételével. Egyesületünk támogatásával az iskola és az óvoda is benevezett az 

intézményi Bozsik-programba, melynek keretében az iskola tanulói, ovis gyerekek is részt 

vehettek intézmények közötti meccseken. 

 

 

 

 

 

 

 



Pátyi Sportegyesület 2013. évi tervei  
 
Egyesületünk megalakulása óta egy olyan gyors ütemű fejlődésen ment keresztül, amely 

szükségessé teszi a jelenlegi állapotok megszilárdítását. 12 sportágban, 12 edzővel dolgozunk, 

tagságunk száma meghaladja a 270 főt. A gyors növekedés során nem maradt időnk a lerakott 

alapok ellenőrzésére, pontosításokra. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen tudjuk folytatni 

a jövőben, az eddigi tevékenységünket értékelni kell, kitűzött céljainkhoz a munkákat újra ki 

kell jelölni, illetve a szükséges változtatásokat véghez kell vinni. (edzői tárgyalások, 

szövetségi tagságok, versenyek, rendezvények, szponzorációs szerződések, 

reklámszerződések,  stb.) 

 

Eszközeink nagy részét tavaly megvásároltuk, idén csak a szükséges pótlással számolunk. 

 

Amit rendkívűl fontos feladatnak tartunk a 2013-as évre:  

1. Az edzéseken túlmutató közösségi élet elindítása szakosztályonként (már van rá jó 

példa), és egyesületi szinten (rendezvények ezt segítik elő) 

2. Szülők folyamatos tájékoztatása az Egyesület céljairól, megvalósítandó feladatokról - 

Több önkéntes szülő bevonása az egyesület napi, közösségformáló életébe, 

3. Lehetséges támogatók felkutatása, hosszabb távú támogatói, reklámszerződések 

megkötése, 

4. Pályázatfigyelés és pályázatokon való indulás  

5. Még szorosabb együttműködés lehetőségének felmérése az intézményekkel – pl. közös 

„sport-, egészségnapok” szervezése 

6. Tovább bővíteni partneri kapcsolatainkat a kistérségünk és a környező települések 

sportegyesületeivel. 

 

 

 

 
 

Budapest, 2013. február 8. 

 

elnök 
 

 

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Pátyi Sportegyesület közgyűlése 2013. február 15-ei ülésén elfogadta. 



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2012. év 
 
 
 

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege 
(Ft) 

Átvitel összege (Ft) Elszámolás 
határideje 

időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 

        

        

        

        

        

Összesen: 0  0  0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2012. év 
 
 
 
 
 

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) 

Változás Megjegyzés 

% eFt 

Induló tőke 0 0 0 0  

Tőkeváltozás 0 0 0 0  

Lekötött tartalék 0 0 0 0  

Értékelési tartalék 0 0 0 0  

Tárgyévi eredmény 0 1.520 0 1.520  

   Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 0 1.520 0 1.520  

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0  

   Egyéb 0 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2012. év 
 
 
 

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 

előző évi tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      

   Pénzbeli juttatások összesen      

   - ebből adóköteles      

   - ebből adómentes      

   Természetbeni juttatások összesen      

   - ebből adóköteles      

   - ebből adómentes      

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások      

   Nem pénzbeli juttatások      

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  

 
 
 



 
 
 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2012. év 
 

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 

előző évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtől  0 0   

      

      

      

Helyi önkormányzat és szervei  0 3.000   

Pátyi Önkormányzat A település szabadidő és 
versenysportjának üzemeltetésére, 
fejlesztésére, továbbá az alapszabályban 
megfogalmazott célokra. 

0 3.000   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Egyéb magánszemélyektől sportfelszerelésre  112   

ÖSSZESEN:  0 3.112   

 



 
 
 
 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2012. év 
 
 
 
 

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 

előző évi tárgyévi % Ft 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0  

      

      

      

      

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0  0  

Költségtérítések* 0 0  0  

      

      

      

      

Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  

      

Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  

ÖSSZESEN: 0 0  0  

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.  


