ROTARY CLUB BAJA
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Pénzügyi beszámolója
2020. 01.01. -2020.12.31. időszakra

Egyesület rövid bemutatása:
A Rotary Club Baja közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja Rövid u. 3. Adószáma:
18360945-1-03) 2001. április 26-án alakult meg. A Bács-Kiskun megyei Bíróság 2008. sorszám
alatt nyilvántartásba vett (Bírósági végzés száma: Pk. 60.059/2001/3.) 2001. május 24-i
bejegyzéstől, illetve nyilvántartásba vételtől kezdve közhasznú jogállású társadalmi
szervezetként működik.
A szervezet célja és egyben működése a segítőkészség a mindennapi életben („Service Above
Self”). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni.
További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és
lehetőséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán-, és közéletben magasrendű erkölcsi
alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség
eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. E körben az egyesület
széleskörű kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a kulturális örökség
megóvásában, a műemlékvédelem és a környezetvédelem időszerű feladatainak
végrehajtásában.
A Rotary Club Baja a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi, törvényben meghatározott
közhasznú tevékenységet folytat: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, euroatlanti integráció
elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
Az egyesület jelenleg 22 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az
elnök az alakulást követő tizenkilencedik „Rotary” évben Sarlós István. A bejegyzett elnök:
Dr. Péterfi Tamás.
1./ Számviteli beszámoló:
A Rotary Club Baja 2020. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelt vezet, s az ehhez kapcsolódó éves egyszerűsített
beszámolót állítja össze.
Az egyesületnek köztartozása nincs.
Az egyesület tárgy évi eredménye: 1.422.311.-Ft nyereség
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2./ Költségvetési támogatás felhasználása:
Nem történt.
3./ A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatások:
Az előző évhez képest nőtt a vagyonunk. A 2020-as évet 1.422.311.-Ft eredménnyel zártuk.
2020. évben a kapott támogatásoknak, adományoknak köszönhetően a közhasznú céljaink
elérése érdekében gazdálkodtunk, szem előtt tartva, hogy ne kelljen más külön forrást elvonni
a biztonságos működés érdekében.

Bevételek
RC Baja tagdíj bevétel:
RI tagdíj bevétel:
MRCSZ tagdíj bevétel:

Kiadások

537.500.468.700.789.800-

NKM tám. RC Szentgy. A.-en át 1.500.000.MRCSZ Játék Összeköt nyerem. 1.000.000.MRCSZ COVID-19 védekezés t. 300.000.District Grant támogatás
299.836.Wolla Kft. támogatás
50.000.Egyéb támogatás, adomány
328.000.(Rotary futás, Polio, Horvátországi földrengés
kár. tám., egyéb egyéni felajánlások stb.)
Értékpapír árf. nyereség
6.520.Tagfelvételi díj+ tagdíj túlfizetés
11.000.Bevétel összesen

MRCSZ tagdíj utalás:
Nemzetközi tagdíj utalás:

914.500.471.057.-

Támogatás, adomány:
2.168.988.Egyéb anyag (Kegyeleti oszlop) 140.000.Bank ktg:
29.629.Könyvelési díj:
48.000.Bérleti díj :
17.510.Egyéb igénybe vett szolgált.
79.361.(oklevél ktg. nyomdai ktg. pályázati díj)

5.291.356 Kiadás összesen:
Egyenleg: 1.422.311.-

3.869.045
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Pénzügyi beszámoló:
2020. évi nyitó egyenleg
2020. évi eredmény
2020. évi záró egyenleg:

3.830.213.-Ft
1.422.311.-Ft
5.252.524.-Ft

CIB Bank folyószámla:
CIB Bank elkülönített számla
CIB Értékpapír számla
Házipénztár:
Vagyon:

3.921.478.-Ft (2020.12.31. 348 számú kivonat)
1.115.-Ft (2020.10.26. 76 számú kivonat)
1.215.076.-Ft (2021.01.04 keltű , 173. kivonat )
114.855.-Ft (2020.12.31. keltű P/1/000051. sor.)
5.252.524.-Ft

A fentiek ismeretében az egyezőség fennáll.
Kimutatás a RC Baja tagdíjakból származó bevételeiről és a működésre fordított
összegről:
2020.01.01.-06.30.
Tagdíj bevétel:
Kiadás: Kegyeleti oszlop
Nyomda költség:
B.G. Alap. pályázati díj
Bérleti díj:
Könyvelés díj:
Bank ktg.
Kiadás összesen:

287.500.-Ft
18.440.-Ft
17.510.-Ft
24.000.-Ft
14.392.-Ft
74.342.-Ft

2020.07.01-12.31.
250.000.-Ft
140.000.-Ft
16.002.-Ft
2.000.-Ft
24.000.-Ft
15.237.-Ft
197.239.-Ft

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélkül, kívülállók részére cél
szerint összesen 2.168.988.-Ft összegű támogatást nyújtott.
Részletezve:
A Baja Marketing Kft. szervezésében egy alkalommal finanszíroztuk a téli ingyenes ételosztást,
amihez 113.999 Ft.-tal járultunk hozzá.
A kozármislenyi Rotary Club megkeresése alapján csatlakoztunk egy súlyosan beteg kislány
életkörülményeit jelentősen megkönnyítő milliós beszerzési árú egészségügyi eszköz
megvásárlásához, amire 250.000 Ft-os támogatást szavaztunk meg.
Az év folyamán a legnagyobb projektünk a látássérült hátrányos helyzetű bajai általános iskolás
gyermekek korrekciós szemüveggel történő ingyenes ellátása volt. Ennek keretében 25 gyerek
szemvizsgálatát követően készültek el Béla Miklós tagtársunk grátisz látszerészi munkájának
köszönhetően a szükséges gyógyszemüvegek. Ezt a projekt az MRCSZ által finanszírozott
District Grant pályázat támogatásával valósult meg: a teljes 635.000 Ft-os költségből a saját
erőnk 335.164 Ft. volt.
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Klubunk gyorsan és érzékenyen igyekezett lereagálni a COVID-19 miatt kialakult helyzetet. A
Bajai Kistérségi Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálaton került támogattunk nehéz sorsú
családokat több alkalommal is tartós élelmiszer és vegyiárú csomagokkal. Erre összesen az első
hullám során 448.898 Ft-ot fordítottunk. Szintén a járványhelyzet okán a Magyar Rotary
Clubok Szövetsége felhívására 300.000 Ft. adománnyal járultunk hozzá ahhoz a
kezdeményezéshez, hogy lélegeztetőgéppel segítsük a védekezésben leginkább érintett
kórházak gyógyító munkáját.
Ebben az évben sem maradtak el az adventhez kapcsolódó, már szokásosnak mondható év végi
jótékonysági akcióink. A Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom utcai tagintézményébe
érkezett meg közreműködésünkkel a Mikulás. Ehhez gyümölcsöt és édességet tartalmazó
csomagokat állítottunk össze, amiket a saját erőnkön túl a mögöttünk álló több támogató
ingyenes felajánlásai tettek gazdagabbakká. A Védőnői Szolgálaton keresztül idén is
megtaláltuk decemberben azokat a hátrányos helyzetű, csecsemőt nevelő bajai családokat,
akiknek a bébiételből és pelenkából álló csomagjaink nagy segítséget nyújtottak a gyermekek
megfelelő szintű ellátásában. Ebben az időszakban még egyszer igénybe vettük a Családsegítő
Szolgálat terepismeretét a legrászorultabb családok elérésben tartós élelmiszer adománnyal. Így
összesen az év utolsó hónapjában a három projektünkben 304.091 Ft. értékben költöttünk
hátrányos helyzetű embertársainkra.
Testvérklubunk, az RC Zombor felhívására csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezésükhöz, hogy
adományok segítségével szeretnék működőképessé tenni a város toronyórájának
zeneszerkezetét. Ehhez 200 EUR támogatást szavaztunk meg, ami 71.000 Ft-tal terhelte a klub
kasszáját.
A Magyar Rotary Clubok Szövetségén keresztül a nemzetközi Rotary-család évtizedek óta tartó
járványos gyermekbénulás (polio) elleni tevékenységét 46.000 Ft-tal támogattuk, teljes
egészében célzott tagi hozzájárulások közvetítése formájában.
5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi
önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke:
6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege:
Szervezetünk a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást.
A kialakult pandémiás helyzet miatt a magyarországi Rotary központ szervezett eseményei és
a társklubok felkeresése nagyrészt elmaradt, így üzemanyag-, valamint szállásköltség térítése
nem történt a tagok felé.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület tizenkilenc éve alakult. Célkitűzéseink többek között a barátság ápolása, a
segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése. Ide tartozik a barátságra
alapozott önzetlen szolgálat, a társadalmi szolidaritás elősegítése és a közösségek támogatása
is. Ez évben a korábbiaktól eltérően a COVID-19 miatt jóval kevesebb összejövetelről,
rendezvényről tudunk beszámolni, klubunk jórészt az online térben működött. Ennek ellenére
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igyekeztünk a közhasznú tevékenységünket fenntartani, így több, szokásosnak mondható cél
szerinti támogatási kezdeményezésünkről számolhatunk be.
Tagtársaink a tagdíjakat döntő többségében időarányosan befizették, elszámolásuk rendezett.
A tagok által befizetett nemzetközi és MRCSZ tagdíjak határidőben történő rendezése
megtörtént.
Munkánkat összegezve egyesületünk a 2020. év folyamán is megfelelt az alapító okiratban
kitűzött céloknak. Tevékenységünket a biztos, szilárd alapokon nyugvó működés folyamatos
szem előtt tartása mellett végeztük.

Baja, 2021.01.05.
Készítette: Romsics Józsefné

Záradék:
A 2020. éves közhasznú tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót az egyesület Baján 2021.
január 7. napján megtartott „Rotary” közgyűlésen fogadta el.

