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2. Tárgyér,t}en végzett alapcél .szerinti és közhasznú tevékenvségek bemutatása

Egyesületünk ceija a kéziialrda sprrrtágban tevékenykedve részt vállalni a gyermek és ifjusági korrl csepe}i fiatalok
nevelésében. képzésében és versenyeaetésében.
A tagiai részére rendszeres testedzés. a sportolás és a verseiryzés iehetőségének biaosítása. lrazai és irenrz"etközi
sportkapcsolatok 1étesitése és fenntartása,
Az egyesüieti célok negvalósításához szükséges működési féltételek biztosítása. más szervezet által re$dezett
sportesernényeken való részvétel. a sportegyesüietben fol,vó sporttevékenl"ség eredmén_yes magvaiósítása és

íbjiesztése. az etedményes rlűködéshez szükséges szernélyi és tárgyi feltételek lnegterem{ése és bizlosítása,
2019. januárjától 13 csoportban, Laurencz László mesteredző szaknrai vezetésér,el. 14 szakképzett edzó és 4
adninisxrativ rnunkatárs közremiíködésével,250 fő spo*oló gyerrnek létszainmal icrlytattuk a 201l-ben elkezdett
lnunkát. mely 20l9. élben is teljes intenzitással zajlott, A 20l9. ev végére az egyesület utánpótlás tázisa tovább
erősödött az eltelt idöszak eredményességének, a f'elkészült szakemberek áldüzato§ rrunkájának valamint a,z

egyesület stabil és átlátható gazdasági körny,,ezetérrek köszönhetően. Ezt a célt szolgáIta a felnótt versenyeztetés"
mel1, az utánpótláskorú gyenrrekek egyesúleti prrzitív jövőkepét hivatott kialakítani, negerősiteni" 2019.
decentberében az egyesületünkben rendszeresen sportoió gyerekek szárna elérte a 2_5{} liit. Ebbői igazolí játékos
küiönböző korosztályokban l80 fő. A Magyar KéziJabda Szöveíség versenyrendszerében ntind a leány, mind a íiú
vonalon. a legkisebbektől (6-1 éves) egészen a í'e|nőttekig, minderr korosztáll,ban irrditottunk csapatot. A spor'rtllóirrk
nagy órömére" az egész év fblyamárr ósszemérhetik tudásukat más korosztályos csapatokkai. rengeteg siktrélnrÉnl-t
szef ezve ma guk nak. csapatuknak, az Eg;-e s ü letn ek.
2ül9. évben tovább ibl;,tatódott a már 20l8. október l -én rnegkezdett, Csepel DSE és a XXl. kerületi Örrkorrnán} zat
közös projekde. a Laurencz László Sportcsarnok építése. niely az iníiastruktúrális lehetőségeinken bivatoft
nagymértékben _iavítani.
A fárgyévi események és eredményelt részletes ismertetését a Csepel DSE 20 l9. ér,i kiegészítő me}lékieteben
rnufattuk be,

3. közhasznú tevékenvségek lremutatása (tevékenvségenként}

köáasznú tevékenység megnevezése: íőr,árosi szintű sport és szabadidősport. kerületi sport és szabadidősport

támogatása. i§úsági ügyek

közhasznú tevékenl,ségirez kapcsolódó közfeladat. _iogszabályheiy: önkormányz-aí feladat4 20l l. er,i CLXXXIX.
tv. Magy,arország helyi önkormányzatairól 23. § (a) 8 és (5] 17

a közhasznú tevékenység céicsopofija: utánpótlás kelru csepeli és könr;,-ező telepiilésekról érkezii illetve íbvárosi
í'iatalok

a köáasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25ü fő.

a közhasznú tevéken,vség főbb eredmén.v,ei: A Csepel DSE 2019. évi kiegészitő mellékletében részietesen
bemttlaiasra került.

4. közhasznú tevékenvség érdekét}en felhasznált vagvon kimutatása

Vagyonelemértéke FelhasználáscéljaFelhasznált vag1,,onelem megnevezése

pénzesz,közök

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (összesen)

l03 826 e Ft

l03 826 e Ft

közhasznr'r
tevéken3 sée
ráfordírasai



5" cél szerinti iuttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Pénzbeli szolgáltatást az egyesü}et nem nyiljt. Nem
pénzbeli szolgáltatás az alaptevékenységével eg3"ezően
sport és szabadidősport. ezen belüi utánpótlás korú
fi atalok kézilatrda oktatása. versenyeá€tése.

Cél szerinti jrrttatások kimutatása (összesen}

6. yezető tisztségviselőknek nyúitott iutt4tás

Tisztség

Tisztségviselői díiak nent kerültek kifizetésre,

A. \,'ezető t isztségviselőknek n;lr}jton juttatás összesen :

7 " közhaszn ú i ogállás megá llapításához szük§éges m utató_k

,4Iupaduíok

B. Éves összes bevétel

*bbő]:

C. a személyi _iövedeiemadó meghatiirozott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló l 996.
évi CXXVI. törvérry alapján átutaIt összeg

D. Közszolgá]tatási bevétel

E. nonnat{v támogatás

F. az Európai Unió stnrkturátis alapjaiból" illetve a
Kohéziós Aiapból nyújtott tántogatás

G. Korrigált bevétel [B-(Cr D+E] F]]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. ebből személyi _jellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenvség ráfordításai

K. Adózott eredmén.v

L, A szervezet rnurrkájában közrenűködő közérdekű
önkéntes tevékent,séget végzó személyek száma (foben;
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005" évi
LXXXVIi I. törvén_vnek rnegfelelően)

Erőforrás-ellátortság m utatói

Ectv. 32. § (a) a) [(Bl+B2)/2>1.000.000.- Ftl

Ecfi,. 32. § (4} b) [Klll(2 >0]

Ectv" 32. §§ (4} c) [(.I]+I2-Al-A2)i(Hl -H2)>0,25|

Társadalmi támogatottság m utató i

EctV. 32. § (5) a) [(Cl+C2y(Gl+G2)>0.02]

§ctv. ]2. § {5) b) ftJ l+JZV(FII -H2):0,5"l

Ectv" 32. § (5) c) [(Li+L2)l'2>l0 fő]
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10ó.954 e Ft

0

0

0
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149 341 e Ft

119389eFt

49 888 e Ft

119389eFt

29 952 eFt

0

106 954 e Ft

l01 1fl3 e Ft

38 8ó1 e Ft

181 l03 e Ft

5851eFt

0

Igen

Igen

igert

Nem

lgen

Nem

Muiató te§esítése

trgen

Igen

lgen

Mutató te§esítése

Nern

Igen

Nem
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