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A Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület 2001-ben kezdte 

meg működését, mint társadalmi szervezet. Az egyesület 2008.június 9. napjától közhasznú 

szervezetként működik. 

Megalakulása egy új szemléletű utánpótlás-nevelő bázis kialakulását jelentette a kerületi 

iskoláknak és óvodáknak. 

Az egyesületben 7 sportág található: 

labdarúgás, atlétika, tenisz, úszás, tollaslabda, sakk, súlyemelés. 

 A Sportiskola olyan sportegyesület, ahol a gyerekek a választott sportággal szakképzett 

edzők irányításával foglalkozhatnak. Az edzések a XV. kerület több pontján az önkormányzat 

által üzemeltetett sportlétesítményekben és oktatási intézményekben zajlanak. 

Az egyesület célja: 

Tagjainak rendszeres testedzési, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása 

Az oktatási intézményekből a tehetségek kiválasztása és gondozása 

Sportági szakosztályok működtetése 

Utánpótlás nevelés 

Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, ápolása. 

Sportolóinknak jövőkép kialakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Számviteli beszámoló 

A 2013. évi beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes 

egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 

Korm. rendelet figyelembevételével készült. 

Eszközeinek és forrásainak állománynövekedéseit és –csökkenéseit kettős  

könyvvitel rendszerében számolja el.  

A beszámoló formáját kötelezően előírja a 224/2000 ( XII.19)Kormányrendelet ,mely  

 -mérlegből 

 - közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. 

Az eredmény kimutatás összköltséges eljárással készült. 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja december 31.  

záró napja a tárgyévet követő május 31. 

a közhasznú beszámoló elkészítésének határideje március 31. 

A közhasznú egyszerűsített beszámolót az Egyesület  Felügyelő Bizottsága  hagyja  jóvá.  

Az Egyesület  közhasznú beszámolóját a hatályos jogszabályok szerint közzé kell tenni.   

 
 

Bevételek  ( eFt )     139.242    

 

 Tagdíj bevételek :      16.043 

 Szolgáltatások  bevétele        6.450 

 Önkormányzattól támogatás                20.300 

 Egyéb támogatások      96.026 

 SZJA 1%            400 

 Bankkamat              23 

   

 

Kiadások ( eFt )      133.789  

  

 Sportfelszerelés, serleg      16.593 

 Sportszolgáltatás       10.811 

 Szállítás,bérleti díj      18.219 

 Szállás,étkezés,repi      17.250 

 Egyéb szolgáltatások       15.475 

 Bankköltség            656 

 Személyi jellegű kifizetések, járulékok    52.419 

 ebből bérköltség  43.218  

  bérjárulékok                                 9.138 

 Értékcsökkenés          1.920 

 Egyéb ráfordítás            446 

  

 

 

A részletes mérleg és közhasznú szervezeti eredmény kimutatás a jelentés mellékleteként található. 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

II. Költségvetési támogatások felhasználása  

 

Tárgyévben a Sportiskola SE a XV. kerületi Polgármesteri Hivataltól 20.300 eFt támogatást 

kapott , melyet a szerződések szerint teljes egészében fel is használt. 

Az MLSZ –től pályázat útján nyert támogatás 2.486 e Ft, melynek nagy részét  a pályázati 

kiírásnak megfelelően eszközök, felszerelések beszerzésére fordított az Egyesület. 

A TAO tv alapján2012.évvégén  kapott támogatásból 82.252 eFt jutott a 2013-as évre.  

Az összeg a pályázati előírásoknak megfelelően edzőtábor, sportfelszerelés , szállítás és 

bérköltség kategóriában került felhasználásra. 

 

III. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  

A REAC Sportiskola SE a 2013.évben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott .A 

működéshez szükséges bevételek Önkormányzati támogatásból, tagdíjakból, nevezési 

díjakból, pályázatokon nyert támogatásokból tevődik össze . 

A Sportiskola törekszik arra , hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljaira . 

IV. Cél szerinti juttatások  

2013. évben a Sportiskola nem nyújtott ilyen támogatást. 

V. Központi Költségvetési szervtől ,elkülönített állami alapoktól , helyi önkormányzatoktól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke  
 

A Sportiskola  2013.évben a helyi önkormányzattól  20.300 e Ft támogatást kapott különböző 

címeken. 

 

VI. A Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke , illetve 

összege 

 

A Sportiskola SE személyi jellegű kifizetései 2013.-ben összesen 43.217 e Ft volt. Az 

egyesület vezető tisztségviselője 350.000 Ft / hó összegű megbízási díjban részesült.  

Az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. 

 


