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Közhasznú Társadalmi Szervezet 

 
Pénzügyi beszámolója 

                                               2017. 01.01. -2017.12.31. 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 20 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma a 
soros elnök az alakulást követő tizenhetedik „Rotary” évben Sarlós István. A bejegyzett 
elnök: Dr. Péterfi Tamás 
 
1./ Számviteli beszámoló: 
 
 
A Rotary Club Baja 2017. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve kettős könyvvitel vezet, s az ehhez kapcsolódó éves egyszerűsített 
beszámolót állítja össze. 
Az egyesületnek köztartozása nincs. 
 
Az egyesület tárgyévi eredménye: nyereség 95.519.-Ft, a mérlegfőösszege 3.203.732.-Ft. 
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2./  Költségvetési támogatás felhasználása:  
2017 évben kapott SZJA 1 % - 42.978.-Ft-ból - 2017.12.11-én 30.417.- Ft felhasználásra 
került. A maradvány 12.561.-Ft összeget tartalékba helyeztük.   
 
3./ A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatások: 
 
Az előző évhez képes növeltük a vagyonunkat, a 2017.  évet   95.519.-Ft eredménnyel zártuk. 
2017. évben kapott támogatásoknak, adományoknak köszönhetően, a közhasznú céljaink 
elérése érdekében gazdálkodtunk, vigyázva, hogy ne kelljen más külön forrást elvonni a 
biztonságos működés érdekében.   
 
 
 
 
 

 
Bevételek 

 

 
Kiadások 

 
RC tagdíj bevétel:                           475.000.-  
RI tagdíj bevétel:                            348.000.- 
MRCSZ tagdíj bevétel:                   584.500.- 

 
Tagdíj továbbutalása:                      760.731.-  
Nemzetközi tagdíj utalása               349.623.- 

 
Kamat értékpapír bev:                       3.510.- 
Halszabadítás                                 102.800.- 
Önkorm. támogatás                          50.000.- 
SZJA 1%                                          42.978.- 
Támogatás                                      407.800.- 
Adományok:                                1.105.635.-      
Egyéb, megtérülés:                         129.400- 
Kamat bevétel                                        128.- 

 
Egyéb anyag ktg.virág, dekor:          41.357.- 
Bankköltség:                                     40.523.- 
Postaköltség:                                          160.- 
Könyvelés:                                        68.000.- 
Jótékonysági főzés:                         200.250.- 
Bérleti díj:                                       281.636.- 
Kiküldetés:                                      264.659.- 
Művészeti tevékenység:                  250.000.- 
Egyéb igénybe vett./ szolg: tájoló,táblakész. 
múzeumi belp, parkolás/                 386.270.- 
Támogatás:                                      511.023.-  
- 
 

 
Bevétel összesen                         3.249.751 Ft 

 
Kiadás összesen:                         3.154.232 Ft 

 
                              Egyenleg:        95.519.-Ft 
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Pénzügyi beszámoló: 
 
2017. évi nyitó egyenleg:             3.108.213.-Ft 
2017. december 31-i egyenleg               95.519.- Ft 
Vagyon:               3.203.732- Ft 
 
 
CIB Bank:                     1.788.199.-Ft          (2017.12.31. keltű  számlatörténet) 
CIB Értékpapír:              1.202.875.-Ft          (2017.12.31.keltű 136. kivonat) 
Házipénztár:                  212.658.- Ft         (2017.12.31. keltű P/1/00075 sor.) 
Vagyon:               3.203.732.-Ft 
 
 A fentiek ismeretében az egyezőség fennáll. 
 
 
 
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 
 
Egyesületünk ez évi közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélkül kívülállók részére 
cél szerint összesen 511.023.-Ft összegű támogatást nyújtott.  
Részletezve: Jótékonysági célra színházjegy vásárlásra 295.000.-Ft, Péterfay Dóra 
támogatására 15.240.-Ft, illetve tanulmányútra 42.000.-Ft. A Gébics Egyesületet 25.000.- Ft 
összeggel támogattuk.  133.783.-Ft összegű élelmiszerrel és tisztálkodási csomaggal  több 
kisgyermekes családot segítettünk. 
 
 
5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi 
önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke: 
 
Tárgyévi SZJA 1 % támogatás mértéke 42.978.-Ft összeg. 
2017-ben Baja Város Önkormányzata 50.000.-Ft támogatással járult hozzá a Turisztikai tájoló 
megközelítéséhez vezető járda elkészítéséhez.    
 
 
6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege: 
 
Szervezetünk, a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást. 
A magyarországi Rotary központ által szervezett események látogatása, társklubok 
felkeresése és a rendezvények előkészítése, lebonyolítása kapcsán üzemanyag költségtérítése 
történt a részt vevő tagok felé. Összesen 264.659.-Ft   került kifizetésre kiküldetési 
rendelvény alapján.   
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7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 
 
Az egyesület tizenhat éve alakult. A célkitűzéseink közé tartozik a barátság ápolása, a 
segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése. Ezen túl a barátságra 
alapozott önzetlen szolgálat, a társadalmi szolidaritás elősegítése és a közösségek támogatása. 
Ez évben több összejövetelről, rendezvényről illetve cél szerinti tevékenységről számoltunk 
be.  
Tavasszal, Tavaszváró Jótékonysági koncertet szerveztünk.  
 
Megszervezésre került több alkalommal jótékonysági futás, melyre befolyt támogatói 
összeget rászorult gyermekek kirándultatása céljából használtunk fel. 
 
Megrendezésre került a szokásos Halszabadító nap, illetve Turisztikai Tájolót adtunk át a 
Duna-parton. 
 
Hagyományápolás címén minden évben Rotary jótékonysági bált szervezünk, ezzel is 
támogatva szociális-humanitárius céljaink megvalósítását.  
 
Az idei évben az Adventi forralt bor kínálásból befolyt összeget még nem használtuk fel. 
 
A tagtársaink az éves tagdíjat időarányosan befizették, elszámolásuk rendezett. A befizetett 
tagdíj, esedékes továbbutalása megtörtént. 
Munkánkat összegezve az egyesületünk, a 2017 évben is megfelelt az alapító okiratban 
kitűzött céloknak. Tevékenységünket biztos, szilárd alapokon történő működés figyelembe 
vétele mellett végeztük. 
 
 
Baja, 2017. december 31. 
 
 
Készítette: Romsics Józsefné  
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A 2017. éves közhasznú tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót az egyesület Baján 2018.   
január hónapban megtartott „Rotary” évet záró közgyűlésén fogadta el. 


