ROTARY CLUB BAJA
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Közhasznúsági jelentése
a 2008. évrıl

Egyesület rövid bemutatása
A Rotary Club Baja közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma:
18360945-1-03) 2001. április 26-én alakult meg. A Bács-Kiskun megyei Bíróság 2008
sorszám alatt nyilvántartása vett (Bírósági végzés száma: Pk. 60.059/2001/3.) 2001. május 24i bejegyzéstıl, illetve nyilvántartásba vételtıl kezdve közhasznú jogállású társadalmi
szervezetként mőködik.
A szervezet célja és egyben mőködése a segítıkészség a mindennapi életben („Service Above
Self”). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzető
csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítésével igyekszik elérni.
További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és
lehetıséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán- és közéletben magasrendő erkölcsi
alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a
segítıkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világmérető közössége által. E
körben az egyesület széleskörő kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a
kulturális örökség megóvásában, a mőemlékvédelem és a környezetvédelem idıszerő
feladatainak végrehajtásában.
A Rotary Club Baja a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi törvényben meghatározott
közhasznú tevékenységet folytat: Kulturális tevékenység, Kulturális örökség megóvása,
Mőemlékvédelem, Környezetvédelem, Emberi és állampolgári jogok védelme, Hátrányos
helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, Euroatlanti integráció
elısegítése, Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehetı - szolgáltatások.
Az egyesület jelenleg 19 fı taglétszámmal mőködik, melybıl 7 fı az elnökség létszáma, az
elnök az alakulást követı hetedik „Rotary” évben Pestuka Tibor, a bejegyzett elnök: Balog
Gábor.

1.) Számviteli beszámoló:

A Rotary Club Baja 2008. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
elıírásoknak megfelelve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerősített beszámolót állítja össze. Az egyesületnek köztartozása nincs.
A mérleg fıösszeg 1.117.563,- Ft, a saját tıke 1.117.563,- Ft nagyságú.
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Az egyesület tárgyévi összes bevétele:
- tagdíj bevétel
- NCA civil támogatás
- támogatás
- SZJA 1 % -os bevétel
- adománygyőjtés
- egyéb (kamat) bevétel
Bevétel összesen:

783.200,- Ft
100.000,- Ft
18.000,- Ft
160.824,- Ft
132.000,- Ft
20.142,- Ft
1.214.166,- Ft

Az egyesület tárgyévi összes kiadása:
- tagdíjak továbbutalása
- támogatások
- szakmai anyag, bérleti díj
- egyéb mőködési kiadások
Kiadás összesen:

378.296,- Ft
307.738,- Ft
345.153,- Ft
160.915,- Ft
1.192.102,- Ft

Az egyesület tárgyévi eredménye (nyereség):

22.064,- Ft

Az egyesület közhasznú beszámolójának mérlege, eredménykimutatása, valamint a tartalmi
tevékenységrıl szóló részletes beszámolója megtekinthetı az egyesület 6500 Baja, Rövid u. 3.
sz. alatti székhelyén.

2.) Költségvetési támogatás felhasználása:
A tárgyévet megelızı évben elnyert NCA 100.000,- Ft összegő támogatásnak a tárgyévet
érintı része került elszámolásra. Az elnyert támogatás 5/12-ed része, azaz 98.755,- Ft összeg,
mivel az 2007.06.01. – 2008.05.31. idıszakra szól

3.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az elızı évhez képest az egyesület tartaléka, vagyona 22.064,- Ft összeggel nıt. A 2008-as
évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával járt volna. A mőködési
pályázatnak köszönhetıen ebben az esztendıben sem kellett külön forrást elvonni a
biztonságos mőködésre.

4.) A cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, nem történt ilyen jellegő kifizetés.

5.) Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi
önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott
támogatás mértéke:
Egyesületünk a tárgyévben, mőködési pályázat keretében összesen 100.000,- Ft összegő
támogatást kapott a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).
SZJA 1 %-os támogatás mértéke 160.824,- Ft összeg.
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6.) A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege:
Szervezetünk, a vezetı tisztségviselıknek nem nyújtott személyi támogatást. Viszont a tavalyi
évben született 18.000,- Ft összegő szükséges személyes telefonhasználati költségtérítésre
vonatkozó döntésünk, mely a „Rotary év” féléves idıszakára vonatkozik, kifizetése ez évre
húzódott át. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem
nevezhetı a költségtérítés juttatási formának.

7.) A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület hét éve alakult. A célkitőzéseink megvalósítása érdekében a barátság ápolása, a
segítıkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése érdekében több
összejövetelrıl, elıadásokról és rendezvényekrıl is számolhatunk be, ahol más városok
Rotary szervezetek is részt vettek.
Közös programok keretében, immár hagyományosnak mondható haleresztı programunk,
kulturális tevékenység szervezése, elıkészítése, támogatása zajlott. Vendéglátás, kirándulás,
élménybeszámolók tartása jellemzi összejöveteleinket. Ez év elsı felében támogattuk
Janicsák Gábor gyógykezelését, valamint Liszt Ferenc Ált. Mővelıdési Iskolát, továbbá
SONARE Alapítvány kulturális tevékenységét. Rotary tagtársunk genfi konferencián való
részvételét támogattuk.
A tagtársaink az éves tagdíjat befizették, elszámolásuk részben rendezett, (egy fınek
hosszantartó betegség miatt tagdíjbefizetése rendezetlen). A befizetett tagdíj, esedékes
továbbutalása megtörtént.
Továbbiakban arról számolhatunk be, hogy az NCA nemzeti civil alapprogram keretében
tavaly megnyert 100.000,- Ft pályázati pénzösszeg felhasználása, elszámolása ez évben
megtörtént. Az idei évben szintén nyertünk 100.000,- Ft összeget az NCA pályázat keretében,
melynek elszámolása a következı év elsı félévében esedékes.
A 2008. évben kapott 1 %-os támogatási összeget tartalékba helyeztük, felhasználásáról
késıbbiek folyamán döntünk.

Baja, 2009. január 22.

Balog Gábor
elnök

Záradék:
A 2008. évi közhasznú tevékenységrıl szóló beszámolót az egyesület Baján 2008. december
18.-án megtartott éves rendes közgyőlésén fogadta el, továbbá a mérlegkészítés fordulónapját
megelızı kiegészítés a következı év elsı taggyőlésén került elfogadásra.

