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Közhasznú je|entése a 2010. évrő|

A közhasznú szervezetekró| szó|ó tÖrvény, va|amint az Alapszabá|y az éVes beszámoló
mellett ktzhasznúsági je|entés készítését írja e|ő, ameIynek eIfogadása a T-bá|intl
LabdarÚgó Akadémia SE felÜgye|ó bizottságának ke|l e|fogadnia, a Fe|ügyé|ó bizottság
kizáró|agos hatáskörébe tartozik' A Közhasznúsági Jelentés e|készítéséért az e|nok a
fele|ós. A jelentést az e|nók terjeszti a fe|Ügye|ő bizottság e|é. A je|entést az
A|apszabá|ynak megfeIe|óen nyilVánosságra keIl hozni, és a betekintési lehetőséget keIl
biztosítani. A számszaki kimutatásokhoz szÖVeges indoko|ást kel| fűzni.

A közhasznúsági je|entés taÉalmazza:
1. A kÖzhasznú tevékenységró| szó|ó röVid beszámo|ót
2. Az éves számvite|i beszámolót
3. A közhasznú beszámoló mér|egét és eredmény kimutatást
4. Kimutatás a kö|tségvetés a|rendszerébő| a T.bá|int LabdarugT Akadémia SE részére

nyújtott támogatásokró|, é| szerinti juttatásokró|.
5. Kimutatás a Vagyon fe|használásárTl
6. Kimutatás a Vezétő tisztségvise|őknek nyújtott juttatásokró|

A közhasznúsági je|entést meghatározó jogszabá|yok:
'|. 1997 ' évi CLVI. Törvény 19. s (1-5) a kÖzhasznú szervezetekrő|;
2. 22412000. (X||.19.) kormányrende|et, illetve annak me|lék|etei;
3. 320|200 1. (X| |. í 9') kormányrende|et 6. S-sa;

ÁlrnlÁnos BEsáMoLó

a T-bá|int Labdarúgó Akadémia SE 2o11. évi közhasznú tevékenységéról

A T-bálint Labdarugó Akadémia SE az egyesü|ési jogró| szó|ó 1989' évi ||. törvény és a
sportró| szóló 2004' éví |' tÓrvény a|apján |étrehozott közhasznú társada|mi szervezet.
A T-bá|int Labdarugó Akadémia sE 2009. jú|ius 29-én alaku|t meg. A bíróság 2009.
augusztus 19-én T 5623 sorszám alatt nyi|vántartásba Vette.
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A Pest Megyei Bíróság a becsato|t alapszabály módosítás és egyéb iratok a|apján
megá||apította, hogy a szervezet az a|ábbi cé|ok szerinti közhasznú tevékenységeket végzi
és támogatja a Közhasznú szervezetekró| szóló 1997, évi CLVI. törvény 26. s c) pontja
szerint: egészségmegórzés' gyermek. és if,úságvédeIem, sport, a munkaviszonyban és a
po|gári jogi jogViszony keretében megbízás aIapján foIytatott sporttevékenység kivéte|éVe|.
Ezért a Pest Megyei SportszöVetséget 2009. augusztus 19-én 4. Pk'6o'242t2oo9l4
nyiIVántartási számon ktzhasznú szervezetté minósítette.

Az egyesÜ|et éves beszámo|ási köteIezettségének a hatá|yos jogszabályoknak megfe|e|ően
tesz eleget, beszámoló nyi|Vánosságra hozata|át az a|apszabá|y 10's 12') bekezdéséoen
fog|a|tak írja e|ő.

A sportegyesü|et működéséÍő|'

Az a|apszabá|y |V. 9.$ pontja az alábbiak szerint rendelkezik a szovetség szervezetéró|:
1 . A Szövetségvezetó és el|enőrző testÜletei:.l. a közgyű|és

2. a vezetóség
3. a Számvizsgá|ó bizottság

2. A Szövetség tisztségvise|ői:,l. e|nök
2. eInÖkhe|yettes
3. titkár
4. fe|ügye|ő bizottság tagjai (3fő)

EInökség megvá|asztott tagjai :

E|nök: Kocsis Zo|tán
EInÖkheIyettes: Godányi Árpád
Titkár: Godányi Angéla
Fe|ügye|ő bizottság megválasztott tagjai:
Fe|Ügye|ó bizottsági tag: Hing| Péter
Fe|ügyelő bizottsági tag: Lehota Dezső
Fe|ügyelő bizottsági tag: Vámos József
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A számvite|i tevékenységet 2010 évben az FK Sty|e BT.
végezte.

Működési fe|téte|einket TÖrÖkbá|int Város tnkormányzat támogatása, tagdíjak,
rendezvénybevételek, PMLsZ támogatása ( nemzetkÖzi utánpót|ás torna
megrendezése) és magánszemé|yek és gazdasági társaságok támogatása
biáosították. Az egyesÜ|et likviditási gondokkaI nem kÜzdött ami annak köszonhető,
hogy mindig |ehetóSégeinkhez mérten tŰztük ki céljainkat.

E|mondható azonban' hogy tagjaink tÖbb esemény megrendezésére, részvéte|ére is
képesek |ennének, ha annak a forrás olda|a is biztosított |enne'

A 20í0.év közhasznú működésének főbb je||emzői:

2010 évben az e|őző év sikerein felbuzdulva nagy reményekke| Vágtunk be|e az éVbe. Most
szerettünk vo|na igazi közhasznú egyesü|etté vá|ni és fe|bóvíteni az á|ta|unk edzett
gyermekek |étszámát és ttbb támogató bevonásáva| könnyebbé tenni az egyesÜ|et
munkáját, nagyobb Iehetőségeket szerezni a sporté|etbe és pá|yázatokkal megerősiteni a
tÖkét'
Mindenki Várakozását feIt]lmÚlta a te|jesítményÜnk

. E|soként rendeztÜnk Törökbálinton farsangi tornát 47 csapat részvéte|ével me|y
nemzetktzivé nőtte ki magát már az e|ső rendezésen.

. Megrendeztük a Törökbá|inti ovio|impiát.
o Részt vettÚnk segítcíként a TlFt rendezvényén
. Megméretettük magunkat és nyertünk a bortőző Versenyen.
. Részt vettünk a TÖfÖkbáíinti majálíson.
. Kite|epÜ|tÜnk a Törtkbá|inti robogós napra
o Fontos szerepet vá||a|tunk a Törokbá|inti búcsÚban.
. Sikeres edzőtáboron VettÜnk rész 62 gyerekke| Fonyód|igeten.
o 5 korosztá|yban indítottunk két csapatot a NUP| tornákon.
o EgyüttműkÖdÜnk a Törökbá|inti csa|ádsegítóve| a hátrányos he|yzetű gyerekek

sporto|ási |ehetóségének a kibóvítéséveI
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Rendezvényeink megfeIe|ő média nyiIvánosságot kaptak. A jtvőben meg ke|| keresnünk
azokat a Iehetóségeket, meIyek szé|esebb nyiIVánosságot jeIentenek egyesü|etünk
számára.

Pá|yáztunk az tnkormányzatná| támogatásra és nyertünk. Ttbb egyéni és céges támogatót
sikerÜlt bevonni a támogatok kÖrébe.
BőVítettük a felszere|ésünket és póto|tuk az e|haszná|t eszközöket.
Sikeresen egyÜttműktdÜnk egy NB l||.-as csapatta|, a PMLSZ sze| és a Gyermeklabdarúgó
Szövetségge|'
SegítségÜnkke| a Bá|int Márton Á|ta|ános |sko|a ||. korcsoportos csapata bejutott az lsko|ák
közötti országos dÖntójébe' Neve|ésünket bevá|asztották a Pestmegyei Labdarúgó
Válogatottba.
Az információ cserét próbá|tuk töké|etesíteni azza|, hogy a hon|apunkat fej|esztettük
www'tba|int'hu képek, videTk, friss információk online nevezéSek stb.

Cé|unk, hogy az információáram|ás naprakész legyen. Ennek e|engedhetet|en feltéteIe az
e|ektronikus hálózaton való e|érési |ehetóség megléte. Mára sikerü|t e|érni, hogy az
egyesü|et majdnem minden tagja e-mai|ben e|érhetó. Ez nagy e|ore|épést jelent a napi
kommunikációban, az együttműktdésben.

Az eInÖkség a Vizsgá|t idószakban az a|apszabá|yban rögzítetteknek megfe|elón
ü|ésezett. A Fe|ügye|ő Bizoftság tagjai az ü|ésekre rendszeresen meghívást kaptak' Az
ü|ésekról em|ékeztetők készültek.
Az elnökségi Ü|éseket az egyesület székhe|yén tartottuk
Az E|nökség a tárgyidószakban fo|yamatosan döntött mindazokban a fontos szakmai,
szervezési és gazdasági kérdésekben, ame|yek meghatároáák tevékenységÜnket.

Fontos fe|adatunk az egyesület érdekérvényesító szerepének növe|ése, érdekeinek
képvise|ete' Ennek érdekében együttműködésre törekedtünk és törekszünk az á|lami
és társadaImai szervezetekke|, önkormányzatokka|. Napi kapcso|atot a|akítottunk ki
teIepülésünk tnkormányzatának |fiúsági és Sport osztályának referenséve| és
munkatársaival Va|amint a PM LSZ szervezetéve|.
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A T.bá|int Labdarúgó Akadémia Sportegyesü|et
20í0.évi számviteIi beszámo|ója

A ko|tségvetéssel szembeni irányelvek és a mutatók teljesítésének rea|izá|ása a
költségvetés szerint:

1| a 2010 évi költségvetésnek a meghatározott céIszerinti tevékenység ( utánpótlás
nevelés, korosztályok bővÍtése, szí nvonalas oktatás biztosítása, versenyeztetés)
fi n a n szí rozását b i ztos Íta ni a kel l:

Az egyesü|et 201 0 évben biztosította tagjai számára a rendszeres edzési,
versenyeztetési lehetőségeket. Az ehhez szÜkséges technikai hátteret
megszervezte ( terem, edző, eszközök stb.) a szükséges anyagi forrásokat
megteremtette.

2) a rendezvények költségei nen haladhatják meg a bevételi forrásokat:

Az egyesü|et 2010. évben nem cél szerinti tevékenységet (vá|la|kozási) nem
Végzett. Bevételei és kiadásai cé| szerinti tevékenységéve| kapcso|atosan
merü|tek ÍÓl. Az egyesÜ|et eIső aIkaIommal készít közhasznú je|entést az
egyesÜ|etrő| ezért a tényszámokat a korábbi évek adataiva| összehason|ítani
nem lehet.
A cé| szerinti tevékenység bevéte|e: 3'829.500'-' ame|y tartalmaz minden
támogatási összeget. ( a támogatásokró| külön rész|etes kimutatást készítettünk
mel|ék|etként csatolva)
A cé| szerinti kiadások:
Kiadásaink a kö|tségvetéshez szorosan il|eszkednek.
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A kö|tségvetés értéke|ésének további megállapításai:

Az e|mÚlt év e|várásainkat felü| mÚ|ta. Tervezett szerint a cél szerinti tevékenység
e|éréséhez szükséges minimá|is háttér biáosításának megva|ósítása |ett e|őirányozva a
20íO-es évre me|ynek forrása a havi tagdíj ás támogatási bevételekből történt.
Tervezettben szerepe|t, hogy telepü|ésÜnk tnkormányzatáná| működési kö|tség
biztosítására kiírt pá|yázaton elinduljunk' Sikeresen nyertünk me|y az Önkormányzat
részéró| kifizetésre is került.
Fentiek miatt az éVet pénzÜgyi nehézségek né|kül zártuk, likviditási prob|émák nem
adódtak.

Összességében az egyesület a 2o1o, évi kö|tségvetését te|jesítette.
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18726479,'t-13
statisztlkai számje| Vagy adószám (csekkszám|Úszám)

20í0 ÉV

EREDMÉNYKIMuTATÁs
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1A726479-1-13
adószám

MÉRLEG adatok E Ft-ban

sorszám Tétel megnevezése E|ózó év

E|óző év(ek)

heIvesbítése Tárovév

b c d

A. Befektetett eszközök 500 0 500
2 |' lMMAIERlÁLls JAVAK 0

3 II. TARGYI ESZKIZTK 0 0 0

4 Il|' BEFEKTETETT PENZÜGY| EsZKtZtK 500 500
5 B' Forgóeszkózök 223 0 1300

6 I. KESZLETEK 87

7 |l' KÖVETELÉSEK 60 0

I Ill. ERTÉKPAPÍRoK 0 0

I lV. PÉMEszKtzTK 76 950

10 c. Aktív idóbe|i e|hataro|ás 7

11 EszKtzÖK tsszEsEN 730 0 í833

q. saiát tóke 230 0 1204
I. INDULT TTKE

14 ||. TlKEVÁLToás 230 230

15 ||l' LEKtTtTT TARTALÉK

16 lV' ÉRTÉKELÉsI TARTALÉK

17 V. TARGYÉVl EREDMÉNY (KTz' HAszN)AIAPTEVÉKENYsÉGBTI 0 974
18 u' TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKoáSl TEVÉKENYSÉGBTL 0 0 0

í9 E- cé|tarta|ék

20 F' K.itelezettséq 500 0 629

21 l' HÁTRAsoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK

22 ||' HosszÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZE]-ISÉGEK

l ll. RtVlD LEJÁMTÚ KÖTELEZETTSÉGEK 500 0

G. Passzív időbe|i e|határo|ás 0 0

FoRRÁsoK tsszEsEN 730 0 '| 833
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MegneVezés tsszeg
A. Pénzügyjlegrendezettszemé|yijellegűráfordítások 0

't. BéÍktltség

Ebbó|: megbízási dÍjak

tiszteIetdíjak

, Személyi je|legÚ egyéb kifizetések 1413

3. Bérjáru|ék 0

B. Pénzugyileg rendezett anyagi je||egti ráford|tások 1450

c. ÉrtékcsÓkkenés 0

D, Pénzügyi|eg rendezett egyéb ráfordítások

E. 9zervezet á|taI nyÚjtott támogatások (pénzüqyiIeo rendezett) 0

Ebbó|: a Korm.rend. 16.s(5) bekezdés szerint ktte|ezettség elszámo|t

és továbbutaIt' illetve átadott támogatás

0

Tájékoztató adatok (Eft-ban)

Ke|tezés: Ttrtkbá|int, 2011'02'04.

Me||ékIetek:
1' Kimutatás a ktltségvetés a|rendszerébŐl a Pest Megyei SportszöVetség részére

nyÚjtott támogatásokró|, cé| szerinti juttatásokró|
2. Kimutatás a Vagyon fe|haszná|áSró|-
3. Kimutatás a VezetŐ tisztségvise|őknek nyújtott juttatásokrT|

TársadaImi szervezet, ktztegtÜ|et VezetőÉ
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1 .sz. me|lék|et

K|MUTATÁS

A T-bá|int Labdarúgó Akadémia sportegyesület részére nyújtott támogatásró|,
cé| szerinti juttatásokró|

Támogatást nyújtó Támogatás cé|ja szerződött Kapott EIszámoIt
Szervezet neve összeg összeg támogatási

.1 . Törökbálint Város működési 800'000,- 800.ooo,- 8oo.ooo,-
tnkormányzata

2. Cleware |nform. Működési 150.000,. 15o.ooo.-
Rendszerfe|ügyeIet

3.M

PMLSZ

Működési

kiemelt

1.575.000,- 1.575.000,-

144.000,- 144.000,- 144.000,,

Tsszesen: 944.000,-

A támogatások szakmai eredményességét a beszámo|o tarta|mazza.

A támogatások elszámo|ásai a szerződéseknek megfeIelően, minden esetben
határidőre e|készii|tek. A támogató ezt minden esetben e|fogadta.

.í íl nlr,| al
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2.sz' me||ékIet

KIMUTATAS
a Vagyoni felhaszná|ásról

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés E|öző év TárovéV

INDULó TÓKE

lt. TTKEVÁLTozÁs 230 230

t. LEKÖTÖTT TARTALÉK

lv. ÉRTÉKELÉsI TARTALEK

TÁRGYÉV| EREDMÉNY (KÖz.HASZN)ALAPTEVÉKENYSÉGBoL 0 974

vt. TÁRGYÉV EREDMÉNY VÁLLALKozÁs| TEVÉKENYSÉGBÓL 0 0

D. Saját tőke 230 1204

Megnevezés E|öző év Tárqvév

Immateriális javak 0 0

Tárqyi eszkozök 0 0

Befektetett eszközök o 0
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3.sz. mel|éklet

KIMUTATAS
A vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010' éVben

Egyesü|etÜnk 201 0 évben vezető tisztségvise|ók részére semmi|yen szemé|yi je||egű
kifizetést nem te|jesített.
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Megnevezés E|öző év Tárgyév

INDULT TTKE

. TTKEVÁLToZÁS z5v 234
1il. LEKÖTÖTT TARTALÉK

lv. ÉRTÉKELÉs| TARTALÉK

TÁRGYEVI EBEDMÉNY (KtZ. HASZN)ALAPTEVÉKENYSÉGBTI 0 974

TÁRGYÉV| EREDMENY VÁLLALKoáS| TEVÉKENYSÉGBTL 0 0
D. Sajáttóke 230 1204

Megnevezés E|öző év Tárgyév

Ímmateriá|is iavak 0 0

Tárgyi eszktztk 0 0

Befektetett eszközök 0 0
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