
 

 

 

 

 

 

Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 

 

Közhasznúsági melléklet 
 

 
1. A szervezet azonosító adatai 

név: Szekszárdi Sportközpont  Nonprofit Kft. 

székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. 

bejegyző határozat száma: Cégjegyzékszám: 17 09 008858 

nyilvántartási szám:  

képviselő neve: Csillag Balázs 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek  bemutatása: 
A társaság látta el az önkormányzati sportfeladatokat beleértve a sportlétesítmények működtetését ill. üzemeltetését. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződésben meghatározott ingatlanok 

rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartási és  felújítási  munkákat  elvégeztük.  A  létesítmények  

megfeleltek a sportági szakszövetségek és illetékes hatóságok előírásainak. A társaság szervezte a városi 

sportrendezvényeket (városi bajnokságok 10 különböző sportágban, Kihívás Napja, stb.),  2013-ban  a  Sportközpont 

Nkft. keretein belül megalakult a Vízilabda Szakosztály, melynek versenyzői részt vettek a Dél-dunántúli Regionális 

Bajnokság fordulóin. 
 

3.  Közhasznú tevékenységek  bemutatása (tevékenységenként) 

önkormányzati  sportfeladatok  ellátása,  sportlétesítmények  működtetése  ill.  üzemeltetése, üzemeltetett ingatlanok, 

egyéb sporttevékenység, egyéb szabadidős tevékenység, fizikai közérzetet  javító  szolgáltatás,  sport,  szabadidős 

képzés, sportegyesületi tevékenység, testedzési  szolgáltatás 

közhasznú  tevékenység megnevezése: sportlétesítmények működtetése, 

önkormányzati sportfeladatok ellátása, 

ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, egyéb 

sporttevékenység, 

egyéb szabadidős tevékenység, 

fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 

sport, szabadidős képzés, 

sportegyesületi tevékenység, 
testedzési szolgáltatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

önkormányzati sportfeladatok 2004. évi I. tv. 55.§ 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: óvodai- és iskolai sport, utánpótlás- nevelés, felnőtt 

lakosság szabadidősport, egészséges  életmód programok 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 90.000 fő/év 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: tehetséggondozás, egészséges életmód kialakítása, közösségi programok 

biztosítása 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon  kimutatása 

Felhasznált  vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 
 - - 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

Szekszárd Megyei Jogú Város támogatás 131.375 eFt 112.756 eFt 
   



 

 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

ügyvezető igazgató 4800 eFt 6.600 eFt 

felügyelő bizottság 0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 4.800 eFt 6.600 eFt 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 221.187 eFt 386.196 eFt 

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 

- - 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 221.187 eFt 386.196 eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 217.381 eFt 384.983 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 45.087 eFt 118.244 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 152.167 eFt 262.613 eFt 

K. Adózott eredmény 3.806 eFt 1.244 eFt 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; 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 Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Igen 

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

Társadalmi  támogatottság mutatói Mutató 
teljesítése 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Igen 

* Adatok ezer forintban. 

 

Szekszárd, 2017. május 9. 
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ügyvezető igazgató 


