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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 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
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 4 fő munkavállalót foglalkoztatott.
2. A vagyon felhasználása
Az alaptevékenység eredménye: 9 251 ezer forint. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Költségvetési támogatások felhasználása
3.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A Magyar Jégkorong Szövetség, a helyi önkormányzat támogatta az egyesületet.
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására és tárgyi eszköz beruházásra vállalkozások
társasági adójuk felajánlásával kapott az egyesület támogatást.
Az egyesületnek bevétele a tagdíjakból, származott.

3.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A támogatásokból, tagdíjakból, felajánlásokból az egyesület érmeket, okleveleket, ételt és italt
biztosított a megrendezésre kerülő mini, és szupermini bajnoki tornákra, nyári tábort, tornákat
szervezett.
Az utánpótlás-nevelésére felajánlott bevételből az egyesület tagjainak teljes körű védőfelszerelést vásárolt, biztosította a jégpálya használatot és az edzéseket. Tárgyi eszköz
beruházás keretében új oldalponyvázat került a jégpálya feletti sátorra, az öltözők és
közlekedők gumi aljzata került kialakításra.
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 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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Közhasznúsági melléklet (2017-évi beszámoló)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Jégkert Sportegyesület
székhely: 1024 Budapest, Margit körút 66.
bejegyző határozat száma:

9.Pk.60 965/2005

nyilvántartási szám:

11.807

képviselő neve: Varjú Árpád
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
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.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
A támogatásokból, tagdíjakból, felajánlásokból az egyesület érmeket, okleveleket, ételt és italt biztosított a megrendezésre kerülő mini, és
szupermini bajnoki tornákra, nyári tábort, tornákat szervezett. Az utánpótlás-nevelésére felajánlott bevételből az egyesület tagjainak teljes
körű védő-felszerelést vásárolt, biztosította a jégpálya használatot és az edzéseket. Tárgyi eszköz beruházás keretében új oldalponyvázat
került a jégpálya feletti sátorra, az öltözők és közlekedők gumi aljzata került kialakításra.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
az Egyesület, mint sportegyesület – a jelzett törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a 2004. évi I. tv. 16. § alapján
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Civil tv.) és
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

gyermek jégkorong

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

52 fő igazolt jégkorongozó

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem Felhasználás
értéke
célja

Jégpálya sátor ponyva

7184665

védelem,
szigetelés

Jégpálya hűtőberendezés

5690630

pályatest
hűtése

Jégpálya palánk és cserepad

6870492

határolás

Jégfelújító traktor (Kubota)

4608306

jégfelújítás

Öltöző-, közlekedő gumi aljzat

4604318

közlekedés

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

1784 eFt

4253 eFt

Előző év (1)

Tárgyév (2)

34014 eFt

6853 eFt

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

34014 eFt

6853 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

31050 eFt

22014 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

2292 eFt

5252 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

31050 eFt

22014 eFt

K. Adózott eredmény

2964 eFt

-15161 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem
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