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A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. CLVI. törvény 19. § értelmében a közhasznú szervezet 
köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A 
közhasznúsági jelentés elfogadása az Egyesület legfıbb szervének kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 
 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi. 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az Egyesület 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 
 
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A saját tıke elemei a következıképpen alakultak: 
 Megnevezés Bázis érték 

 (e Ft) 
Elızı évek 
módosítása 

Mérlegérték 
(e Ft) 

1 Induló tıke    
2 Tıkeváltozás 322  359 
3 Tárgyévi, alaptevékenységbıl szárma- 

zó eredmény 
56  101 

 
4 Saját tıke 378  460 
 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Az Egyesület a tárgyévben cél szerinti juttatásokban nem részesült. 
 
 
5. Központi költségvetési szervtõl az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitõl és egyéb forrásból kapott 
támogatás mértéke 

 
Megnevezés Összege (e Ft) 
Személyi jövedelemadó 1%-a 31 
Magánszemélyektıl kapott támogatás 60 
Vállalkozóktól kapott támogatás 818 

 
Összesen: 909 

 
 
6. Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 
 
Az Egyesület vezetı tisztségviselıi juttatásban nem részesültek. 
 
7. Közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Az Egyesület 2008. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, ezért sem vállalkozási 
bevétele, sem vállalkozási kiadása nem volt. 
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Az alapító okiratában meghatározott célok szerint végezte közhasznú mőködését. 
Húsvéti,  Bogányi Gergely Kossuth díjas zongormővész közremőködésével szervezett 
jótékonysági koncertünk  rendkívül jól sikerült. 700.000 ft-ot adtunk át zongora vásárlásra, 
mellyel kulturális célok megvalósítása mellett, a fiatal tehetséggondozás lehetıségein is  
bıvítettünk ezáltal. 
„Nem adom fel „ szlogenő, - distrikt szintre emelt -Rotary jótékonysági koncertre sérült 
fiatalokat kísértünk el és a rendezvényt anyagilag támogattuk 75.000 Ft-al. 
A Pest Megyei Atlétikai Szövetségnek átutaltunk 210.000 Ft szállás költséget, a tehetséges, 
fiatal sportolók támogatására. 
Csángó földre győjtést szerveztünk, és az összegyőjtött adományokat kiszállítottuk. 
Az adventi forralt bor és tea – kínálással egybekötött adománygyőjtésünk eredményeként  ,( a 
Családsegítı Központtal egyeztetett) egyedülálló, idıs emberek részére, támogatásként 
csomagot adtunk át. 
 Kulturális céljaink teljesítésére színvonalas elıadásokat tartottunk különbözı témákban. 
A korábbi években létrehozott, jótékonysági kerékpár centrumunkban a kerékpárok 
karbantartását elvégeztük. Ezeket továbbra is  ingyenesen bocsájtjuk a családok  illetve a 
Rotary keretein belül érkezı  külföldi diákok részére ,  kirándulások szervezésére. 
 
A mérleg adatainak  szöveges értékelése:    
A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 2.404 ezer Ft, a közhasznú tevékenység 
folytatása érdekében felmerült  kiadás 2.303 ezer Ft volt. 
A közhasznú tevékenységünk eredménye: 101 ezer Ft,  nyereség . 
 
A ráfordítások között szerepel 54 ezer Ft értékő értékcsökkenés, mely nem pénzben realizált 
kiadás, így a pénzügyi eredmény 155 ezer Ft. 
 
A egyesületünk a mérlegforduló napon 478 ezer Ft értékő eszközzel rendelkezett, melybıl 
193 ezer Ft tárgyi eszköz és 285 ezer Ft értékő pénzeszköz. 
  
A források  460 ezer Ft értékő saját tıkébıl és 18 ezer Ft rövid lejáratú kötelezettségbıl 
állnak.( a saját tıke megoszlása: Tıkeváltozás: 359 ezer Ft, tárgyévi eredmény: 101 ezer Ft.) 
 
Az egyesületünk az SZJA 1 %-ából 31.343 Ft-ot kapott. Magánszemélyektıl 60.000 Ft , 
vállalkozásoktól 818.000 Ft támogatást kapott közhasznú céljainak megvalósításához.. A 
támogatásokon kívül az egyesület bevételei között szerepel 824 ezer Ft értékő tagdíj-bevétel, 
535 ezer Ft értékő rendezvényi bevétel és 135 ezer Ft értékő adománygyőjtésbıl származó 
bevétel. 
 
A kiadások közül nagyobb értékőek a következık: 
-Az egyesület 587 ezer Ft értékő tagdíjat fizetett a Rotary Klubok Magyarországi 
Egyesületének és a Rotary International-nak.  
-275 ezer Ft értékő volt a  nevezési díj sport rendezvényeken. 
-A  kiküldetési  díj: 109 ezer Ft volt. 
-Szállás, étkezés díja: 145.000 Ft. 
-Reprezentációs költségek: 11.260 Ft. 
-Támogatásként 700 ezer Ft-ot adott át a Szobi Kodály Zoltán Zeneiskola részére 
hangszervásárlásra illetve –felújításra.  
-Természetbeni támogatásként a club 163 ezer Ft értékben állított össze csomagokat. 
-A többi, eredménylevezetésben szereplı, ám a közhasznúsági jelentésben nem nevesített 
kiadást az egyesület fenntartásra illetve mőködési költségekre fordította, melynek összege 
nem jelentıs. 
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Vác, 2009. május 7. 
 
Az Egyesület közgyőlése a 2008. évi közhasznúsági jelentést elfogadta. 
 
 
 
 
 ………………………. 

Vácy Károly 
elnök 

 
 


