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BESZÁMOLÓ 

a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

A társadalmi szervezetünk tagszervezeteinek versenynaptárában szereplő sportrendezvények 

költségeinek fedezetéül az alábbi állami támogatások szerepeltek pénzügyi előirányzatként: 

(ezer Ft- ban) 
 

Megyei Önkormányzati támogatás   9 716 e Ft 

ÖTM támogatás ---------- 

Állami támogatás összesen: 9 716 e Ft 

 

A megyei önkormányzat a sportszakmai pénzeket az együttműködési megállapodás szerint 

félévenként utalta a számlánkra. Az elnökségi döntés alapján a tagszervezetek között felosztott 

támogatások azok utalását követően bevételként könyvelésre kerültek a sportági szakszövetségeknél. 

A működési támogatást havonta egyenlő részletekben utalták át számlánkra.  

A 2011. évi gazdálkodásunk főbb bevételei és kiadási tételei az alábbiak voltak: 

Bevételek:                 (ezer Ft- ban) 

Megyei Önkormányzati támogatás 9.716 

ÖM támogatás ------ 

Egyéb támogatás 2.465 

Pályázati úton nyert támogatás 12.634 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 14.443 

Tagdíjból származó bevétel 1.189 

Egyéb bevételek 10.500 

Pénzbevételt nem jelentó bevétel 1.765 

Bevételek összesen: 52.712 

 
Különgazdálkodó szervezetek: 

MLSZ Zala Megyei Igazgatóság  81.968 

Zala Megyei Szabadidősport Szövetség 2.394 

Diáksport Szövetség    20.782 

Mindösszesen:                                                            157.856 

 

Kiadások:                                                                             (ezer Ft-ban)                                                              

Bér 4 810 eFt 

Személyi jellegű kiadások       441 eFt 

Versenybírói díjak  1 900 eFt 

Üzemeltetési ktg. (gáz-víz-villany) 1 411 eFt 

Sportszolgáltatások 3 305 eFt 

Vásárolt szolgáltatások 18 497 eFt 

Egyéb kiadások 4 390eFt 

Állammal szembeni kötelezettségek 1 939 eFt 

Átadott pénzeszközök 350 eFt 

Előzetesen felszámított áfa 1 346 eFt 
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Áfa befizetés 734 eFt 

Versenyhelyezési díj 973 eFt 

Kiküldetések 2 287 eFt 

Postaköltség 407 eFt 

Telefon költség 424 eFt 

Betételhelyezés 6 000eFt 

Bérleti díj 585 eFt 

Élelmezési költség 2 156 eFt 

Szállás költség 793 eFt 

Irodaszer, nyomtatvány 841 eFt 

Kiadások összesen: 53 589 eFt 
  

Különgazdálkodó szervezetek: 

MLSZ Zala Megyei Igazgatóság     74.556 

Zala Megyei Szabadidősport Szövetség 1.639 

Diáksport Szövetség    18.175 

Mindösszesen:               147.959 
 

Az önkormányzati támogatások az összes bevételek 18,43 %-át jelentették a költségvetésünkben. A 

rendelkezésre álló források felét a sportági szakszövetségek saját maguk biztosították az éves 

gazdálkodáshoz.  

Egyéb támogatás címén kapott összegek az országos sportági szakszövetségek részéről 

meghatározott területi és helyi feladatok ellátására biztosított pénzeket tartalmazza. A tételben 

szerepel a nemzetközi és hazai kupák megrendezéséhez a támogatók részéről pénzben nyújtott 

támogatás A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 670 700- Ft működési támogatást nyertünk, mely 

támogatást egy részletben a szerződésnek megfelelően megkaptunk. Egy fő bérére és annak 

járulékaira nyertünk támogatást a Munkaügyi Központ területi szervétől ez 668 528 forint. 

TÁMOP-2.5.1.C-1-10/1-2010-0019 számú pályázaton nyert összeg időarányos részével a pályázati 

kiírásnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően elszámoltunk a lehívott összegeket megkaptuk.  

Az alapszabályban meghatározott alaptevékenységünk főbb bevételei (ezer Ft-ban): 

  

tagdíjbevétel   1 189 

igazolás, átigazolás 696 

nevezési díjak 1 954 
  

Az éves gazdálkodás során a versenynaptár illetve a kiadási előirányzatok figyelembe vételével 

folyamatosan került végrehajtásra a költségvetés. A személyi jellegű kiadásoknál a megbízási díj 480 

e Ft, a játékvezetői és a versenybírói díj 1 900 e Ft volt.  

 

Az anyag és árubeszerzések, igénybe vett szolgáltatások költségei az alábbi jelentősebb tételeket 

tartalmazzák: (ezer Ft-ban) 

irodaszer, nyomtatvány ktg. 841 

takarítószer, tisztítószer  10 

készletbeszerzések 451 

postaköltség 407 

telefon 424 
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bérleti díj 585 

élelmezési ktg.  2 156 

szállás ktg. 793 

verseny helyezési díjak 973 

üzemeltetési díj 1 411 
 

Egyéb kiadás költségeinknél jelentősebb tétel: 
   

 banki kiadások 202 

kiküldetés 2 287 

 
  

 

Az állammal szembeni kötelezettségeink az SZJA , ÁFA, EHO, a nyugdíj és egészségbiztosítási alapot 

illető járulékok tételeit tartalmazzák. A munkaadót és a munkavállalót terhelő adókat és járulékokat a 

költségvetési rendeletben megadott határidőre bevallottuk illetve befizettük.  

 

Társadalmi szervezetünk az éves költségvetésének végrehajtása során a rendelkezésére álló 

pénzeszközöket célirányosan használta fel a terveknek megfelelően és a takarékosság szempontjait 

figyelembe véve. Likviditási gondjaink az év során nem voltak.  

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a 2011. évi gazdálkodásról készült beszámolót elfogadni szíveskedjék. 

 

Zalaegerszeg, 2012. május 24. 

 

 

          Bella Attila 
                     gazdasági vezető 


