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2. Tárgyévb€n végett alaDcél s"€rinti é§ közhs§znú tevékenv§ggek b€mutátá§a

Egyesületíink célja a kézilaMa sportágban tevékenykedve résá vállalni a ryermek és ifúsági koru csepeli íiatalok
nevelésében, képzésében és ve§enyezt€tésében.
A tagiai részére rendszeres testedzés, a sportoliis és a versenyzés lehetőségének biztosltása, hazai es nemzetkóá
sportkapcsolatok létesítése és fenntarüísa.
Az eryesületi célok megvalósításához szíikséges működési feltételek biáosítás4 nás szervezet által rendezett
sporteseményeken való részvétel, a §porterye§ületbar fotyó sporfievékenyseg eredményes magvalósítrása és
fejlesztése, az eredményes működéshez sziikséges személyi és tárryi feltételek megteremtése és biáosítása
2017 jamúryától 13 csoportban, Laurencz László mesteredzö szakmai vezetésével, 14 szakképzett edző
közreműködésevel 250 ffi sportoló ryermek létsámmal folytafiuk a 201l-ben elkezdeü és immár 6 éve
folyamatos intenzitással végzett munkát.
A 2a11. év végére az eryesület utánpótlrás bázisa tovrább erösiidött az eltelt idö§zak eredményességének, a
felkeszült szakemberek áldozatos munlcájának valamint az egyesület süabil és átláthaó gazdas€i környezetének
köszönhetöen. Ezt a célt szolgátta a felnött versenyeztetés, mely az utánpótláskoru egyesületi pozitív
jövóképét hivatott kialakítani, megerösíteni. 2Ol7 decemberében az egyesületiinkben rendszeresen sportoló

ryerekek szírna elérte a 250 fót. Ebböl igazolt játékos küIöntliiző koroszályokban 170 6. A Maryar KézilaMa
Szövetség versenyrendszerében mind a lerfuy, rnind a fiú vonalon, a legkisebbektőt (6-7 éves) egészen a
fehöttekig, minden korosz&ílyban indítottunk c§apatot- A sportolóink nagy örömere, az egész év folyarnán
összemérlretik fudrásukat más korosáályos csapatokkal, rengeteg sikerélményt §z§rezve ma$*nak, csaptuknalq
az Egyesületnek. Á társ/évi események és eredmények résáetes ismertetését a Csepel DSE 2017. évi kiegészítö
mellékletében mutattuk be.

3. közhasznú tevékcnvségek b€mutatá§a (tevékenv§égenként)

köáasmú tevékenység megrrevezése: ffivárosi szintű sport és szabadidösport, keriileti sport é§ szabadidösport

támogaírisq if úsági ügyek

köáasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladal jogszabályhely: önkormánynt feladú4 20l1. évi CLX)O<IX.
tv. Magyarországhelyiönkorrrányzatairőlz3. § (4) 8 és (5) 17

a közhasnú tevékenység élcsoportja: utránpóttás koni csepeti és kömyező telepiilésekröl érkezö illetve ffivárosi
fiatalok

a közlrasmú tevékenységMl részesülök létsáma: 250 fiö

a közüasmú tevékenység ffibb eredményei: A Csepel DSE 2017. évi kiegészitö mellékleteben részletesen
bernutáásra keríilt-

4. Közhasznú t§vékenvsée érdekéb€n felhasznált vagvon kimutstása

Felbasz*ált vagyonelem megnevezése

pénzeszközök

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznáit yagyoü
kirnutatása (összesen}

Yagyonelem értéke

2ó6.453 e Ft

2ó6.453 e Ft

Felbasználás eélj*

közhasznú
íevékenység
ráfordítísai



5, Cél szerinti iuttatások kimqlaliisq

Cél szerinti juttatás megnevezése

Fénzbeli szolgáltatást az egyesillet nem nyújt. Nern
pénzbeli szo}gáltat is az alaptevékenységéve} egyezően
sport és szabadidőspoTt, ezet belül utanpótlas koru
fi atalok ltézilabda oktatas4 yers€ny§zt§té§€.

Cél szerinti juttatások kirnutatása (összesen}

6. yezetó tisgtségvisetőt{$ek ny ú itgtt i uttatás

Tisztség

Ti sztségviselői díj ak nem kerültek kifi zetéye.

A. Vezetó tisz§égviselőknek *yúitott.iuttaLts összesen ;

7. Közhasznú igeálNás rneeállaBitásá boz szü kséges r§utatók

Aíapadüak

B, Eves összes bevétel

ebból:

C. a szeurélyi jövedelemadó rneghatarozctt részének az
adózó rendelkezése sze-:inti felhasználásalól szótó 1 996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. norrnatív t4mogatás

F. az Európai Unió struktunális alapjaiból, illetve a
Kohéáós Alapból nyujtott tiárnogatís

G. Korrigált bevétel [B-(C+}FE+F)]

H. Összes áfordítás (kia&ás)

I. ebMl személyi jellegű náfordítris

J. Köáasnú tevékenyseg ráfordítrásai

K. Adózoüeredmény

L. A szervezet muntcájában közreműködö közerdekii
ónkéntes tevékenységet végző személyek szíma (főben; a
közerdekü önkéntes tevékenységről szoló 2005. éyi
L)O(XVil. törvénynek megfelelöen)

Eröfomás-el látott$€ mutatói

Er,ty.32. § (4) a) [(B1+B2Y>1.000.000,- Ftl

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2:0]
E§tv.32. § (4) c) (II+U-AI_A2Y(HI+H2)>0,25]

Társadalmi támogatotts.íg mutatói

EcN.32. § (5) a) [(C1+C2Y(GI+G2P0,02]

Faw. 32. § (5) b) KJ l+J2l1Ht+ru}:o,s]

Ectv. 32. § (5) c) a(Ll+Lz,)l2zlafrl

Budapes| 2018" rtfius 28.

Előző év

0

Előző év

ü

s

&lőző év

146.543 e Ft
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3I.751 e Ft

65.435 e Ft

l5-CI67 e Ft

0

146.543 e Ft

59.193 e Ft

24.9aI eFt
59.193 e Ft

87.350 e Ft

0

lgen

lgen

Igen

Nem

Igen

Nem

Mutató teljesitese

lgen

Igen

lgen

Mutaó te§esítése

Nem

Igen

Nem
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