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Közhasznú beszámoló a 2011. évi működésről és tevékenységről 
 
(Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelően.) 
 

1. Számviteli beszámoló  

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:      950.736-Ft 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:      100.000-Ft 

 Ebből központi költségvetésből:                            0-Ft 

            Helyi önkormányzattól:      100.000-Ft 

            KEM-Szösztől:         210.000-Ft 

Pályázati úton elnyert támogatás:                  0-Ft 

Tagdíjbevétel:          335.300.-Ft 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:                   0-Ft 

SZJA 1%:          305.083.-Ft 

Egyéb bevétel:                                                                   353-Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                            110.000-Ft 

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                       897.055.-Ft 

Szállítás        2.940-Ft 

Posta ktg       2.500.-Ft 

Energia                70.368.-Ft 

Bérleti díjak        9.458.-Ft 

Biztosítás        6.840.-Ft 

Bankköltség                 37.322-Ft 

Szövetségi tagdíj                52.000.-Ft 

Anyagktg               341.402.-Ft 

Egyéb. szolg. ktg       7.000.-Ft 

Pályázati költségek: 

Étkezés           140.485.-Ft 

Anyagktg             19.660.- Ft 

Egyéb anyagjell. szolg.             2.910.-Ft 

Szállás           151.400.-Ft 

Belépők                   27.770.- Ft 
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Társasági adó: 11.000.- 

  

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                           53.681-Ft 

Vállalkozási tevékenység eredménye:           99.000.-Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                                       152.681-Ft 

Nem pénzben realizált közhasznú eredmény           37.758.-Ft 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                            609.541-Ft 

Ebből Befektetett eszközök:                           66.748-Ft 

 Forgó eszközök:                                542.793-Ft 

 Pénzeszközök:                                  542.793-Ft 

 

FORRÁSOK:                                                 609.541-Ft 

 Ebből Saját tőke:                                609.541-Ft 

 Tartalék:                                              0-Ft 

 Kötelezettségek:                                  0-Ft 

 

A 2010-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése: 
A támogatás forrása ezer Ft 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:            897.055-Ft 

Értékcsökkenési leírás:                                                        37.758-Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:             25.000-Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Más civil szervezetnek 2010. évben nem nyújtottunk támogatást. 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 

6.  

Helyi önkormányzattól: 310.000-Ft 

 

7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

 

0.-Ft 

 

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:  

Az év során továbbra is akadozott volt a klub sportmunkája. Egyletünk utánpótlás versenyzői a Tatai 
Regattán és a Diákolimpián kívül, más versenyen nem indultak el az évadban.  
A téli alapozó edzéseket szervezett formában októbertől áprilisig a Helyőrségi Klubban kialakított kicsi 
konditeremben végeztük. Sajnálatos, hogy a fiatalok az iskolaidő elkezdésével, szinte hetek alatt 
lemorzsolódnak. Az állóképességi téli alapozásokon való részvételt minden más megelőz.  
A Tata Tóvárosi Vízisport Egylet 2011-ben a 15. Tatai Regattát szervezte új, elkészült csónakházában.  
Az eddigi munkánk eredményekét, 2011-ben is helyet adtunk a MESZ háromfordulós diákranglista 
versenyének. Ez lényegesen megnövelte az indulók és az egyesületek számát is. 
Versenyünket Tata városa az első verseny megrendezésétől támogatja. 2011-ben 100.000 Ft-tal A 
verseny minden esztendőben a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) versenynaptárában szerepel.  
Egyletünk a verseny időpontját a Víz-Zene-Virág Fesztiválhoz köti, így nem csak a sportolók, de 
családtagjaik is szívesen látogatnak el városunkba. A versenyzők egy része pedig a szombat esti 
vízikarneválnak is aktív szereplője. 
A Tatai Regattán 13 klub részvételével, csak a ranglista verseny futamaiban 92 nevezés érkezett. Az 
egyéb versenyszámokkal együtt a beülések száma több mint 230, akik között 50 aranyérem talált 
gazdára. 
 
A felnőtteink önálló életet élnek a klub sporttevékenységében, ugyanakkor az első hívó szóra minden 
közös megmozduláson ott vannak és segítenek, Így az elmúlt 20 év is arról szólt, hogy, ha anyagi 
forrásaink nem is voltak, de mindig voltak segítőink és támogatóink. 
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Megyei Sportszövetséggel kiegyensúlyozott a kapcsolat. A német fél jóvoltából, partnerkapcsolathoz 
mindig kapunk támogatást, a finanszírozás azonban soha nem fedezi a programok költségeit, így ezt a 
TTVE, illetve a tagság hozzájárulásával egészítjük ki. 
2011-ben Sabina Teigland wormsi edző és Schwarzer Holger a partnerkapcsolat legbiztosabb tagja 6 
sportolóval érkezett meg az Öreg-tó partjára. Az élményekről készült fotók (www.ttve.hu) jól mutatják, 
hogy a 2013-ban a 20 esztendős partnerkapcsolat ma is él és virágzik. 
 

Által-ér Szövetség 

Civil szervezetként alakulása óta tagja vagyunk a Szövetségnek. Az egylet 2011-ben nem vett részt a 
szövetség munkájában. 
 

Tatai és Térsége Civil Társulás (TCT) 
Egyletünk 2004 óta résztvevője a TCT-nek. A 2010-be bejegyzett közhasznú egyesületben havi 
rendszerességgel társulati ülésre kerül sor, ahol elsősorban az információ csere segíti a tagok 
együttműködését. A tagság további előnyei a Társulásban, a közös pályázati lehetőség,  és a városi  
civil szervezetekkel való összefogás, érdekérvényesítés. 
 
Honlap: 
Honlapunk sikertörténet igazi rejtély. A 2010. novemberében indítottuk az oldalt, 2011 decemberére, 
közel 1 millióan látogatták lapunkat, majd átfordult a számláló. Fecebook oldalunk már nem futott be 
ilyen karriert. Ezt a fiataloknak kéne lelkesebben gondozni.  
Honlapunkon közvetlenül is letölthetők a Magyar Evezős Szövetség, a Danubius Nemzeti Hajós 
Egylet, a Worms Ruder Club (partner klub) hírei. 
 
Csónakház 

A 2011. év legsarkalatosabb pontja továbbra is a csónakházunk körül zajló események jelentették. 

A 2009-es esztendőben elindítottuk a szociális helységeinek megépítését, és az alapvető működési 
feltételek biztosításához a klubház kialakítását sikeresen megkezdtük.  
2010. nyarától folytatódtak a munkálatok. A klub aktív tagsága továbbra is jelentős részt vállalt a 
feladatokból.  
2011-ben az évadot már az új létesítményben kezdhettük, amit elsősorban Fekete Gyula elnökúrnak és 
Páhy László alelnöknek köszönhet az egyesület.  
Már minden tervezett bővítést befejeztünk, jelenleg a állagmegóvás a hosszú távú feladat, valamint az  
eszközfejlesztés. 
 
 
 
Tata, 2012. május 12. 
 
 
 
 

……………………………….. 
Fekete Gyula 

egyesületi elnök 


