Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
Újpesti Torna Egylet
székhely:
1044 Budapest, Megyeri út 13.
bejegyző határozat száma:
60317 / 1989 . 39
nyilvántartási szám:
317/ 1989
képviselő neve:
Őze István
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A sportági szakosztályok működtetése, utánpótlás-nevelés, a hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló
eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése, a sportolók népszerűsítése, részvétel az
egyesület vonzáskörzetébe tartozó ifjúság és lakosság szabadidő sportjában. Az egyetemes magyar sport és az
olimpiai mozgalom fejlődésének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. Az egyesület tagjaiban
egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Együttműködés kialakítása az
egyesület szurkolóival és szimpatizánsaival. Az egyesület tagjai továbbá az UTE működési körzetébe tartozó nevelési,
oktatási intézmények tanulói (hallgatói) részére sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakossági
szabadidő sport segítése, az egyesület társadalmi bázisának szélesítése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Az egészséges életmód és a szabadidő sport
gyakorlása, feltételeinek megteremtése, mint
állami közfeladat a sportról szóló törvény
értelmében. Gyermek- és ifjúsági sport, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
a fogyatékosok sportjának támogatása, mint állami
jogszabályhely:
közfeladatat a sportról szóló törvény alapján.
Kerületi sport és szabadidő támogatása, ifjúsági
ügyek mint önkormányzati közfeladat.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Gyermek- és ifjúsági korú sportolók, fogyatékkal
élő sportolók

kb.3000 fő
Folyamatosan növekszik a taglétszámunk, több
iskolával és óvodával vagyunk partneri
kapcsaoltaban, folyamatosan érünk el egyre jobb
eredményeket a különböző országos versenyeken.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (eFt)
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Magánszemélyek támogatása
71 659
Jogi Személyek támogatása
17 545
Alapítványok támogatása
28 867
Önkormányzatok támogatása
138 914
Társasági adótörvény szerinti sporttámogatás
614 753
Szövetségek támogatása
103 805
Magyar Olimpiai Bizottság támogatása
14 587
Kapott kamatok
3 297
Eredménytartalék
492 423
Összesen:
1 485 850
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Pályabérlés
52 176
Szállás, utazás (edzőtábor)
66 994
Személyi jellegű ráfordítások
142 516
Nyújtott támogatás
10 776
Összesen:
272 462
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)
Tisztség
Előző év (1)
0
0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)
Alapadatok
Előző év (1)
B. Éves összes bevétel
824 125
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
0
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
0
E. normatív támogatás
0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
0
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
824 125
H. Összes ráfordítás (kiadás)
399 482
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
142 516
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
381 298
K. Adózott eredmény
424 172

Felhasználás célja
71 659
17 545
28 867
138 914
614 753
103 805
14 587
3 297
492 423
1 485 850
Tárgyév
179 600
106 896
361 969
19 176
667 641
Tárgyév (2)
0
0
0
Tárgyév (2)
1 072 451

0
0
0
0
1 072 451
913 738
361 969
899 845
158 217

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
nincs a törvénynek
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
megfefelő önkéntesünk
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

Mutató teljesítése
Nem
Nem
Igen
Igen
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

