ROTARY CLUB BAJA
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Pénzügyi beszámolója
2019. 01.01. -2019.12.31. 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 21 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az
elnök az alakulást követő tizennyolcadik „Rotary” évben Pestuka Tibor. A bejegyzett elnök:
Dr. Péterfi Tamás
1./ Számviteli beszámoló:
A Rotary Club Baja 2019. 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: 51.994.-Ft veszteség.
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2./ Költségvetési támogatás felhasználása:
A 2019. évben kapott SZJA 1 % 82.390.-Ft. 2019.12.31-ig felhasználásra került. Ezt a bajai
Védőnői Szolgálat közreműködésével rászoruló csecsemők családjának év végi
ajándékozására fordítottuk.
3./ A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatások:
Az előző évhez képest némileg csökkent a vagyonunk. A 2019.-es évet -51.994.-Ft
eredménnyel zártuk.
2019. 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 tagdíj bevétel:
RI tagdíj bevétel:
MRCSZ tagdíj bevétel:

Kiadások

512.500.382.500.674.500.-

MRCSZ tagdíj utalás:
Nemzetközi tagdíj utalása:

856.100.404.274.-

District Grant támogatás
268.637.Baja Önkorm.-i kitüntetés
193.250.SZJA 1 %
82.390.Egyéb támogatás, adomány
1.845.550.(Rotary futás, halszabadítás, bál, borkínálás,
egyéni felajánlások stb.)
Kamat értékpapír bev:
3.064.-

Támogatás, adomány:
2.005.765.Csá-Csé Rom. Cigány Egyesület
előadóművész ktg.
40.000.Kiküld.-, és szállás ktg.
197.079.-

Bevétel összesen

Kiadás összesen:

3.962.391.-Ft

Egyéb anyag ktg., virág, illeték bélyeg,
pavilon, melegítőedény, nyomda: 353.596.Bérleti díj:
60.200.Bank ktg:
49.371.Könyvelési díj:
48.000.-

Egyenleg: -51.994.-Ft

4.014.385.-Ft
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Pénzügyi beszámoló:
2019. évi nyitó egyenleg:
2019 évi záró egyenleg
Vagyon:

3.882.207.-Ft
-51.994.-Ft
3.830.213.-Ft

CIB Bank:
CIB Bank elkülönített szla
CIB Értékpapír:
Házipénztár:
Vagyon:

2.497.019.-Ft
4.793.-Ft
1.208.557.-Ft
119.844.- Ft
3.830.213.-Ft

(2019.12.31 336 számú kivonat)
(2019.11.06 keltű számlatörténet)
(2019.12.31. keltű 161. kivonat )
(2019.12.20. keltű P/1/000078. sor.)

A fentiek ismeretében az egyezőség fennáll.
Kimutatás a RC Baja tagdíjakból származó bevételről és a működésre fordított
összegről:
Tagdíj bevétel :
Kiadás: Kiküldetés, szállás ktg.
Kerti pavilon vásárlás
Ital melegen tartó vásárlás
Bérleti díj:
Virág vásárlás:
Illeték bélyeg:
Könyvelés díj:
Webcím ktg.
Bank ktg.
Kiadás összesen:

512.500.-Ft
197.079.-Ft
16.999.-Ft
53.238.-Ft
60.200.-Ft
9.900.-Ft
3.000.-Ft
48.000.-Ft
2.539.-Ft
49.371.-Ft
440.326.-Ft

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélkül, kívülállók részére cél
szerint összesen 2.005.765.-Ft összegű támogatást nyújtott.
Részletezve:
A Baja Marketing Kft. szervezésében két alkalommal finanszíroztuk a téli ingyenes
ételosztást összesen 600 fő részére, amihez 221.999 Ft.-tal járultunk hozzá.
A jótékonysági célú Rotary futások bevételéből segítettük a három legjobban mozgósító
iskolát. Az Újvárosi Általános Iskola 17 hátrányos helyzetű diákját és 2 kísérő tanárt elvittük
egy 1 napos ingyenes kirándulásra. Ezen túl a 2. helyezett III. Béla Gimnázium részére 35.000
Ft. értékben sportszereket vásároltunk, míg a 3. helyezett Bajai Szentistváni Általános Iskola
esetében 25.000 Ft-tal támogattuk az udvari Kneipp-ösvény kialakítását.
Az RC Zombor testvérklubunk jótékonysági célú csokitojás árverést rendezett, aminek
sikeréhez 32.500 Ft. értékű licittel járultunk hozzá.
Folytatódott az Ecsetre fel a gyermekekért Alapítvány és az RC Baja együttműködése idén is.
Ennek keretében a Bajai Szentistváni Általános Iskola néhány helyisége szépült meg
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Mannheim Viktória és a többi önkéntes keze nyomán, amihez klubunk a főszervező
útiköltségének térítését vállalta 27.502 Ft. erejéig.
Képviseltük klubunkat a "Séta az autistákért" elnevezésű rendezvényen és ennek keretében
30.000 Ft. összeggel járultunk hozzá a jótékonysági esemény eredményességéhez.
Tagságunk döntése alapján részt vállaltunk másik három magyar rotary klubbal együtt a
Komplex Instrukciós Program (KIP projekt) finanszírozásában, aminek célja négy iskola
pedagógusainak felkészítése egy alternatív oktatási mószerre az SNI-s gyerekek esetében. A
projekt megvalósulásához 622.000.-Ft támogatást nyújtottunk, valamint résztvevőként
bevontuk az RC Sombor-t is, aminek pénzügyi hozzájárulása közvetítésében segédkeztünk.
A Bajai Hajómalom Egyesület ismét tevékenyen részt vállalt szokásos őszi haleresztési
programunk színvonalas lebonyolításában. Ezt a gesztust honorálandó, 80.000 Ft-os
adományt határoztunk el feléjük.
District Grant pályázat keretében a Magyar Rotary Clubok Szövetségétől Rotary-Liget
kialakítása céljából 268.637.-Ft kaptunk. Ezt az összeget fejeltük meg saját erővel és így
összesen a 559.433 Ft-ot fordítottunk az idei évben arra, hogy Baja város több helyszínén a
korábban ingyen kapott 110 szilfa elültetésre kerüljön.
Decemberben már többedik alkalommal ajándékoztunk rászoruló csecsemőknek pelenkából
és bébiételből álló egységcsomagokat, amire 113.532 Ft-ot fordítottunk.
Az adventi borkínálásunk apropóján a rendezvényünkön műsort adó iskolából az intézmény
által jelölt hátrányos helyzetű gyermek családjának mosogatógépet vásároltunk 76.000.-Ft
értékben.
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 magyarországi Rotary központ által szervezett események látogatása, társklubok
felkeresése és a rendezvények előkészítése, lebonyolítása kapcsán üzemanyag-, valamint
szállásköltség térítése történt részt vevő tagok felé. Üzemanyagra 111.679.-Ft-ot fizettünk ki
kiküldetési rendelvény szerint, míg szállásra 85.400.-Ft-ot térítettünk a benyújtott számlák
alapján.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület tizenhét 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 korábbiakhoz hasonlóan több összejövetelről, rendezvényről illetve cél szerinti
tevékenységről számolhatunk be.
Tagtársaink a tagdíjakat döntő többségében időarányosan befizették, elszámolásuk rendezett.
A befizetett nemzetközi és MRCSZ tagdíj esedékes továbbutalása megtörtént.
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Munkánkat összegezve egyesületünk a 2019. év folyamán is megfelelt az alapító okiratban
kitűzött céloknak. Tevékenységünket a biztos, szilárd alapokon történő működés folyamatos
szem előtt tartása mellett végeztük.

Baja, 2020.01.02
Készítette: Romsics Józsefné

Záradék:
A 2019. éves közhasznú tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót az egyesület Baján 2020.
január 9. napján megtartott „Rotary” közgyűlésen fogadta el.

