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1. A szervezet amnosító adatai

bejegyző batározat sáma: 6 l 020 /2a 10.4.

néy:

székhely:

nyilvántartiisi szim:

szÉívezst adószáma:

képviselő neve:

Csepel Diáksport Egyesület

12l3. Budapest Révész út 5lB

Á|84no1l.

18151 l87_2-43

kalmár zsolt elnök,
kuncz Tamás alelnök

2. Táreyévb€n véÉzett alancé| szerinti e§ közhasznú tevékenvségek bemutatása

Eglesületiink céljaa kézilabda sporh{gban tevékenykedve résá vállalni a ryermek és ifiírsági koru csepeli fiatalok
nevelésébeq képzesében és versenyezteésében.
A tagiai részére rendszeres testedzés, a sportolas és a versenyzés lehetőségének bi4osíüís4hazai és nemzetközi
sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Áz egyesületi célok megvalósítiásához szükséges műkódési feltételek biáosítás4 más szervezet által rendezett
sporüeseményeken való részvétel, a sportegyesületben folyo sporttevékenység eredményes magvalósíüí§a és
fejlesztése, az eredményes műkiidéshez szükséges személyi és tírgyi feltételek megteremtése és biaosítrisa.
2O20. januátrjáÉól 13 csoportbaq Laurencz Lászlő mesteredzó szaknrai vezetésevel, 15 szakképzett edzö é§ 4
adminisztratív munkaárs közreműködésével, 250 fó sportoló ryermek létszÁmmal folytattuk a 20ll-ben elkezdett
munkág mely 202O- évben is teljes intenzitrással folytatódott. Sajnos a kialakult COVID jrárvány miatt" 2020.
tavaszán az edzéseket meg kellett §zakítani. A gyerekek online képzes keretében, illetve edzéstervek alapján
tartottrák kondíciójukat.2020. év nyarárr, nagy örömünkre, átadiisra keríilt a Laurencz Lászlő Sportcsarnok. Ósszel,
továbbra is harcolva a COVID helyzettel, az iskolákban nem folytathattuk az edzéseket, két csarnok átlt
rendelkezesünkre a képzesekhez: a Laurencz Lászlő Sportcsarnok ás az ÁMr iskola tornaterme. Minden képzesünk
ide koncentrálodott. 2020. év végére az egyesület utínpotlrás bázisa ennek ellenére tovább erösödött azeltek idószak
eredrnényességénelq a felkészült szakemberek áldozatos munkájánalq valamint az egyesület stabil es átlátható
g;azdasági környezetének köszönhetöen- Ezt a célt szolgálta a felnőtt versenyeztetés, mely az utr{npótlráskoru
gyermekek eryesületi pozitív jövőképét hivatott kialakítani, megerösíteni. A Maryar Kézilabda Szövetség
venenyrendszerében mind a lerány, mind a fiú vonalon, a legkisebbektől (6-7 éves) egészen a felnöttekig minden
korosztiilyban indítotfunk csapatot. A sportolóink nagy örömére , az egész év folyamán összemérhetik tudásukat mas
korosz&ílyos csapatokka| rengeteg sikerélményt szÉrewe magukna§ csapatuknalq az Eryesületnek.
A árgyévi események és eredmények részletes ismertetését a Csepel DSE 2020. évi kiegészítö rnellékletében
mutattuk be.

3. közhasznri tevékenysógek bemutatása (teyékenvségenként}

közhaszrrú tevékenység megnevezése: ftivárosi szintű sport és szabadidősport" keríileti sport és szabadidőspo*
tamogatasa" i§úsagi ügyek

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: önkormányzat feladata 20l|. évi CLXXXIX.
tv. Mag;iarorsághe$i önkormányzatairól23. § (4) 8 és (5) 17

a kóáaszrrú tevékenyseg célcsoportja: uíánpóílás koru csepeli és környezö telepúlésekröl é*ező illetve ffivá,rosi
fiatalok

a közhasznú tevékenységből részesülők létsáma:250 ffi.

a köáaszrrú tevékenység fióbb eredményei: A Csepel DSE 2020. évi kiegészítő mellékletében részletesen
bemutauisra került.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagvon kiqtut4tá§a

Felhasznált varyonelem 4egnevezése
pénzeszközök

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (összesen)

Vagyonelemértéke Felhasználáscélja

l35 600 e Ft

l35 ó00 e Ft

közhasmú
tevékenyseg
náforditiásai



5. cél szerinti iuttaü{sok kimutaása

Cél szerinti juttatrfls megnevezése

Pfuzbeli szolgálta&ást az eryesület nem nyújt. Nem
penáeli szolgáltaás az alaptsvékenységével egyezfu
sport és szabadidősport,ezen belül rüánpottás koru
fiatalok kézilabda oktaírása, versenyeáetése.

Cél szerinti juttaások kimutatása (ósszesen)

6. vezető tisáségyi§clőknek nvúitott iuttatá§

Ti§zts€

Tisztségviselöi díjak nem kerültek kifizetésre.

A. Y ezntő tisztségviselőknek nyujtott juttatás összesen:

7. közhesznú iogání§ megáIlrpíüísához szük§ége§ mutatók

Alapadgía*

B. Éves összes bevétel

ebböl:

C. a személyi jövedelenradó meglatáromfi tésúnekaz
adóá rendelkezese szerinti felhasználrásáról szÁlő 1996.
évi CXXVI- törvény alapján rátutalt összeg

D. Közszolgáltaúási bevétel

E. normaűvámogafás

F- az Ernópai Unió strukünális alapjaibó| illetve a
Kohéziós Alapból nyíútoÉ tiámogaás

G. Korigált bevétel [B{C+}FE+FI
H- Összss áfordítris (kiad.í_q)

I- sbből szemétyi jellegű nífordítrás

J. Köáasznú tevékenység náforűtásai

K- AdómÉeredmény

L. A szervezet munlcájrában közreműk(dő közerdekű
önkéntes tevékenységet végá személyek száma (ffiben;
a közerdekú ónkéntes tevékenységről sáló 2005. évi
L)OO(VI[. törvénynek megfelelöen)

Eröfornís-ellátottxág mutaói

Fntv.32. § (+) a) KBl+B2)á>t.000-000,- Ft]

E§61.32. § (4) b) Kl+K2 20]

F*§t.32. § (4) c) L$|+Iá-ÁJ-A2Y(Ii1+I12p0,257

Trárcadalni támogatott§€ mutaói

Ffrrv.32. § (5) a) t(Cl+C2Y(Gl+G2>0,02]
Fr,tv..32. § (5) b) rJl+J2Y(Hl+H2>0,5]
Ef'lt.32. § (5)c) KLl+L2y2-10 fiö]

r,rczőév

0

El67fr éy

0

0

Előrő év

149.341 e Ft

0

0

0

0

Tárgtév

0

Tárryév

0

0

Tárgrév

169.268 eFt

0

0

0

0

169.268 eFt
133-109 e Ft

55.890 e Ft

133-109 e Ft

36.157 e Ft

0

s

l49.34l e Ft

l19.389 e Ft

49.888 e Ft

119.389 e Ft

29.952 eFt

0

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Nem

Mutato teljesítése

Igen

Igen

Igen

Mutaóteljesíése

Nem

Igen

Nem

Budryes! 2021. mr{ius 3 t.

fuk
elnök
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