ROTARY CLUB BAJA
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Közhasznúsági jelentése
a 2009. évről

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 bejegyzéstől, illetve nyilvántartásba vételtől kezdve közhasznú jogállású társadalmi
szervezetként működik.
A szervezet célja és egyben működése a segítőkészség a mindennapi életben („Service Above
Self”). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni.
További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és
lehetőséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán- és közéletben magasrendű erkölcsi
alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a
segítőkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. E
körben az egyesület széleskörű kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a
kulturális örökség megóvásában, a műemlékvédelem és a környezetvédelem időszerű
feladatainak végrehajtásában.
A Rotary Club Baja a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi törvényben meghatározott
közhasznú tevékenységet folytat: Kulturális tevékenység, Kulturális örökség megóvása,
Műemlékvédelem, Környezetvédelem, Emberi és állampolgári jogok védelme, Hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Euroatlanti integráció
elősegítése, Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető - szolgáltatások.
Az egyesület jelenleg 18 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az
elnök az alakulást követő nyolcadik „Rotary” évben Mrekva László, a bejegyzett elnök:
Balog Gábor.
1.) Számviteli beszámoló:
A Rotary Club Baja 2009. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolót állítja össze. Az egyesületnek köztartozása nincs.
A mérleg főösszeg 1.721.664,- Ft, a saját tőke 1.721.664,- Ft nagyságú.
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Az egyesület tárgyévi összes bevétele:
- tagdíj bevétel
- NCA civil támogatás
- Önkorm.támogatás
- támogatás
- SZJA 1 % -os bevétel
- egyéb bevétel
- kamat bevétel
Bevétel összesen:

1.203.300,- Ft
700.000,- Ft
490.000,- Ft
772.050,- Ft
86.648,- Ft
118.500,- Ft
95.520,- Ft
3.466.018,- Ft

Az egyesület tárgyévi összes kiadása:
- tagdíjak továbbutalása
- támogatások
- pályázat I. elszámolása
- pályázat II. elszámolása
- szakmai anyag, működés
- egyéb működési kiadások
Kiadás összesen:

1.056.925,- Ft
37.300,- Ft
490.000,- Ft
524.260,- Ft
689.335,- Ft
64.097,- Ft
2.861.917,- Ft

Az egyesület tárgyévi eredménye (nyereség):

604.101,- Ft

Az egyesület közhasznú beszámolójának mérlege, eredménykimutatása, valamint a tartalmi
tevékenységről szóló részletes beszámolója megtekinthető az egyesület 6500 Baja, Rövid u. 3.
sz. alatti székhelyén.
2.) Költségvetési támogatás felhasználása:
-

-

-

A tárgyévet megelőző évben elnyert NCA 100.000,- Ft összegű támogatásnak a tárgyévet
érintő része került elszámolásra. Az elnyert támogatás 5/12-ed része, azaz 98.570,- Ft
összeg, mivel az 2008.06.01. – 2009.05.31. időszakra szól.
A 2009. évben Baja Város Önkormányzata által nyújtott 100.000,- Ft összegű támogatás
teljes felhasználása megtörtént.
Az ez évben, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat támogatási szerződés formájában
nyújtott 390.000,- Ft összegű támogatás teljes felhasználása szintén megtörtént.
Továbbá a tárgyévben nyert szervezetünk NCA pályáztatás keretében 700.000,- Ft
összegű támogatást, melynek felhasználása túlnyomó részt még ez évben megtörtént,
viszont elszámolása a következő évben esedékes.
Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke 86.648,- Ft összeg, melyet döntésünk alapján,
majd cél szerinti tevékenységre fordítunk.

3.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az előző évhez képest az egyesület tartaléka, vagyona 604.101,- Ft összeggel nőt. A 2009-as
évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával járt volna. A működési
pályázatnak köszönhetően ebben az esztendőben sem kellett külön forrást elvonni a
biztonságos működésre.
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4.) A cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk ez évben nem nyújtott cél szerinti juttatást, nem történt ilyen jellegű kifizetés.
5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi
önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke:
-

-

Baja Város Önkormányzata által nyújtott támogatás mértéke 100.000,- Ft.
Bács-Kiskun megyei Önkormányzati támogatás mértéke 390.000,- Ft.
Egyesületünk a tárgyévben, „Magyarországi civil szervezetek európai integrációs,
nemzetközi és határon túli magyar civil kapcsolatainak támogatása” elnevezésű pályázat
keretében összesen 500.000,- Ft, továbbá működési pályázatra 200.000,- Ft összegű
támogatást kapott a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).
Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke 86.648,- Ft összeg.

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege:
Szervezetünk, a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást.
Viszont az elnökség és a szervezet tagjai részére összesen 158.015,- Ft szükséges utazási
költségtérítés került kifizetésre, mely a pályázati projekt sikeres megvalósulása érdekében
merült fel, s került elszámolásra. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés
nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület nyolc éve alakult. A célkitűzéseink megvalósítása érdekében a barátság ápolása,
a segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése érdekében több
összejövetelről, előadásokról és rendezvényekről is számolhatunk be, ahol más városok
Rotary szervezetek is részt vettek.
Ez évben alapító elnökünk évtizedes tevékenységének elismeréseként „Paul Harris” díjban
részesült. A kitüntetést meghitt ünnepség keretében a bajai clubunkban adták át részére.
A környezetünk megóvása érdekében, mintegy figyelemfelkeltés céljából szerveztük, illetve
valósítottuk meg azt a nagyszabású rendezvényünket, melyre Pump Károly bajai származású
fotóművész fotósorozatot készített a Ferenc tápcsatorna élővilágát bemutatandó magyar és
szerbia szakaszáról. Ezt Baján is és Zombor városban is bemutattuk, óriási panoráma fotók
formájában. A projekt finanszírozására sikeres NCA pályázatot nyújtottunk be, melynek
elszámolása a következő év első félévében esedékes.
Továbbiakban arról számolhatunk be, hogy az NCA nemzeti civil alapprogram keretében
tavaly megnyert 100.000,- Ft pályázati pénzösszeg felhasználása, elszámolása ez évben
megtörtént.
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A 2009. évben kapott 1 %-os támogatási összeget a felhasználási, illetve elszámolási időszak
keretein belül, a szervezetünk cél szerinti tevékenységére kívánjuk fordítunk.
Ez év során a tagtársaink az éves tagdíjat befizették, elszámolásuk rendezett. A befizetett
tagdíj, esedékes továbbutalása megtörtént.

Baja, 2010. március 28.
Balog Gábor
elnök

Záradék:
A 2009. évi közhasznú tevékenységről szóló beszámolót az egyesület Baján 2009. december
17.-én megtartott éves rendes közgyűlésén fogadta el, továbbá a mérlegkészítés fordulónapját
megelőző kiegészítés a következő év első taggyűlésén került elfogadásra.

