Közhasznúsági melléklet
(A 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet
melléklete)
1. A szervezet azonosító adatai

név: Szt.Márton Ifjúsági és Vizisport
Közhasznú Egyesület

székhely: Szigetszentmárton Duna utca
4/b

bejegyző határozat száma:

4 PK60519/2010/04

nyilvántartási szám:

13/01/6027

képviselő neve:

Bíró Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Egyesületünk legfontosabb célkitűzése megvalósult, egyre több sikerről számolhatunk
be. Továbbra is minden péntek délután és szombat délelőtt evezési gyakorlatot,
kirándulásokat, túrákat, sportolási lehetőséget adunk és nyitva tartjuk a csónakházat
bárki számára. A csónakházi napló alapján elmondhatjuk, hogy átlagosan 15 20 fős
állandó létszámot elértünk. Fontos megemlíteni, hogy helyi működésünk továbbra is
szélesedni látszik, mert a környező településekről és néhány esetben Budapestről is
érkeztek hozzánk érdeklődő és visszatérő gyerekek. Több túrázó csoportot sikerült
vendégül látnunk. Sok esetben kölcsönhatás alakult ki, minket is szívesen látnak
más egyesületeknél.
Gyakran ezekkel a csoportokkal közös programokat,
evezéseket szerveztünk, a gyerekeknek újabb barátságok kialakulását elősegítve,
kicsit kiszélesítve látóhatárukat. Célunk, hogy ne a számítógép ejtse rabul őket,
hanem a csodálatos természet.

Továbbra is egyesületünk célja, hogy a felnőtt korosztály bevonásával elősegítsük és
támogassuk a gyermekek és az ifjúság sportéletét. Hasznos időtöltést biztosítunk
gyerekek és felnőttek számár egyaránt.
Megismertetjük velük a vizes élet hagyományait, illetve a vízi közlekedés és a vízi sportok
szabályait, a környező táj és természet közös felfedezése révén pedig hozzájáruljon egy
környezettudatos és természetszerető, egymással szolidáris, testileg és szellemileg
egészséges jövő nemzedék neveléséhez. Az Egyesület tevékenységét a helyi általános
iskola nevelési és oktatási céljaihoz illeszkedve, az iskolával szoros együttműködésben fejti
ki. Az Egyesület aktív segítő szerepet vállal a helyi közösségi életben. Sikerült tartalmas és
aktív kapcsolatot kiépíteni más hazai és külföldi iskolákkal, illetve vízi sport szervezetekkel.
Mára jól működő, sok embert megmozgató Egyesületté fejlődtünk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység
megnevezése:

A gyermekeke és az ifjúság sportéletének és
szabadidejének hasznos eltöltése

közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység
célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből
részesülők létszáma:

gyermekek és ifjúság

556 gyerek és 142 felnőtt

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ennek az évnek a legnagyobb projektje a Csepel sziget megkerülése volt, amelyet
egy hét alatt valósítottunk meg. Mivel gyerekeink nőttek, erősödtek úgy véltük,
hogy most már bevállalhatunk velük egy nagyobb túrát is. Felkészítésként
fokozott feladatunk volt, hogy a pénteki és szombati evezések hatékonyak
legyenek. Többször szerveztünk kicsit hosszabb (15km) evezéseket például a
ráckevei piacra vagy éppen Dunavarsányba a baráti egyesülethez. A nagytúrára
27 fővel indultunk el és bátran kijelenthetjük, hogy a túra sikeres volt.
Most már hagyománynak mondhatjuk, hogy részt vettünk az éves Flotta találkozón

(Országos Vízi Találkozó), amelyet az idén Százhalombatta rendezett. Sajnos
éppen az árvíz idejére esett, de ez sem szegte kedvünk és elég magas
létszámmal érkeztünk meg az árvíz miatt bajban lévő egyesülethez. Szívesen
segítettünk az árvízvédelemben, amely újabb tapasztalattal gazdagította
felnőttek és gyerekek életét.
Az idén új kezdeményezés volt az ősszel egy felnőtteket megmozgató 2 napos
találkozó Szigetcsépen a strandon, ahol a vezetők megoszthatták, kicserélhették
gondolataikat. Erre 7 egyesület vezetői, tagjai jöttek el. Az egyesületek
megerősítették egymás munkáját és kölcsönös segítségnyújtásban állapodtunk
meg. Mivel az összejövetel sikeresnek bizonyult, tervezik ennek folytatását.
Az elmúlt évben is többször vettünk részt a helyi közösségi életben. Példamutatóan,
aktívan, lelkesen segítettünk minden olyan kezdeményezést, amely közösségépítő,
a gyerekek számára példaértékű.
Májusban: szemétszedés. Itt 7 felnőttel és 15 gyerekkel képviseltük egyesületünket.
Augusztus: 20 ai ünnepségen való aktív részvétel.
Szeptember: szüreti felvonulás, amelyen most már hagyományként és évről évre
gazdagabb kínálattal (szendviccsel, üdítővel, süteményekkel…) várjuk a
felvonulókat és a falu népét (kb.:300 ember) asztalunknál. Ehhez az idén több új
támogatónk is csatlakozott, jelezvén, hogy egyetértenek munkánkkal, segítenek
minket.
November: Márton napi lampionos felvonulás, ahol teával és zsíros kenyérrel láttuk
vendégül a falu apraját nagyját.
December: adventi kirakodóvásár, ahol szintén most már hagyományként fánksütéssel
voltunk jelen.

A csónakház fenntartása és fejlesztése fontos feladat. Az eddig tervezett felújítások
megtörténtek. A külső belső munkákkal készen vagyunk (a csónakházat
bepucoltuk, a nyílászárókat lefestettük, polcrendszereket építettünk, hogy
eszközeiket megfelelően tudjuk tárolni…). Újabb célkitűzéseink vannak, melyeket a
helyi önkormányzat is támogat (pl.: a déli kerítés teljes kicserélése, tereprendezés,
vizes blokk kialakítása). Ebben az évben is sok magánszemélytől kaptunk
támogatást tárgyi, természetbeli, valamint kisebb összegű pénzadományként.
Mind újabb és újabb emberek állnak mellénk, jelezve, teszik nekik munkánk,
hasznosnak találják mind azt, amit csinálunk.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás
célja

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

A vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

533

898

0

0

F. az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

19

631

G. Korrigált bevétel [B
(C+D+E+F)]

514

267

H. Összes ráfordítás (kiadás)

478

919

0

0

J. Közhasznú tevékenység
ráfordításai

478

919

K. Adózott eredmény

55

20

ebből:

C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg

D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

I. ebből személyi jellegű
ráfordítás

L. A szervezet munkájában
közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)

Erőforrásellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. §
(4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000, Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2A1
A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság
mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. §
(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. §
(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10
fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

