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………………………………..
A társadalmi szervezet vezetője

1. Az egyesület bemutatása
1.1. Elérhetőség
Az egyesület elérhetősége: 1024 Budapest, Margit krt. 66.
1.2. Azonosító adatok
Az egyesület a Magyar Országos Korcsolya Szövetség és a Magyar Jégkorong Szövetségnek
tagja. A Jégkert SE besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási
száma, azonosító adatai az alábbiak:
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság. Végzés száma: 9.Pk.60 965/2005
2007. szeptember 21.-én közhasznú minősítést kapott.
Nyilvántartási száma:11.807
1.3. Tevékenység általában
Az egyesület fő célja Budapesten (kiemelten a II. kerületben) a jégkorong (kiemelten a
gyermekjégkorong), mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése és javítása az ehhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
1.4. A szervezet vezetése
Az egyesület döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető
tisztségviselők adatai az alábbiak:
Az egyesület elnöke: Varjú Árpád, 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
1.5. A Szervezeti felépítés
Az egyesület önálló részekre nem bontható
1.6. Foglalkoztatottak
A sportegyesület a tárgyidőszakban 2 fő munkavállalót foglalkoztatott.
2. A vagyon felhasználása
Az alaptevékenység eredménye: - 14 124 ezer forint. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Költségvetési támogatások felhasználása
3.1. Költségvetési támogatások bemutatása
Az egyesület a II. kerületi Önkormányzattól 150 000 Ft támogatást nyert.
2013. évi 1% SZJA-ra 16 eFt-ot kapott.
A Magyar Jégkorong Szövetség támogatta az egyesületet.
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására vállalkozások társasági adójuk felajánlásával
kapott az egyesület támogatást.

Az egyesületnek bevétele a tagdíjakból származott.

3.2. Költségvetési támogatások felhasználása
Az önkormányzati támogatásból, az Szja felajánlásból és a Magyar Jégkorong Szövetség
felajánlásából az egyesület érmeket, okleveleket, ételt és italt biztosított a megrendezésre
kerülő mini, és szupermini bajnoki tornákra.
Az utánpótlás-nevelésére felajánlott bevételből az egyesület tagjainak teljes körű védőfelszerelést vásárolt és biztosította a jégpálya használatot.

4. Kiadások
4.1. Bérleti díj,nevezési díj, bank ktg, serleg, érem, felszerelés, pályabérlés, edzői díjak.
4.2 Vezető tisztségviselők juttatásai
A sportegyesület vezető tisztségviselője a tárgyévben 527 800 edzői juttatásban részesült..
5. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott tevékenységét a céljának megfelelően látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
A Jégkert SE ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységével segítette
munkánkat.
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