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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

jelentése 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

2021. évi gazdálkodásáról 

 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság 

köteles minden évben tájékoztatást adni az egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről, javaslatot tenni 

az egyesületi gazdálkodás elfogadására. 

A Bizottság a könyvelőiroda által rendelkezésre bocsájtott főkönyvi kivonat és könyvelési kartonok 

alapján megvizsgálta a szakosztályok bevételeit, az elszámolt költségeket 2021.évre vonatkozóan. 

 Az Egyesület 2021.évi összes bevétele 11.759 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 3.143 eFt-al 

csökkent. Ezen belül a rendezvények bevétele 4.043 eFt-al csökkent, többek között a pandémiás helyzet 

miatt. A támogatások összegének növekedése 1.136 eFt volt. 

Az Egyesület 2021.évi összes költsége 14.269 eFt, amely az előző időszakhoz képest 3.304 eFt-al nőtt. 

Ezen belül az anyag jellegű ráfordítások növekedése 1.128 eFt, a személyi jellegű ráfordítások 

növekedése 377 eFt, az értékcsökkenési leírás növekedése 924 eFt volt. 

A szakosztályok tevékenységéről, az azok működését biztosító bevételek összetételéről, a pénzeszközök 

felhasználásáról Mészáros Károly elnök jelentésében részletesen beszámolt. 

Az Egyesület gazdálkodásának értékelésére a Felügyelő Bizottság az alábbi megállapításokat teszi:  

- Az Egyesület működése az alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltelőírásoknak 

megfelelő, gazdálkodása szabályozott, a vezetőség által operatívan irányított és ellenőrzött. 

A Bizottság az éves beszámoló elemeit, annak tartalmát felülvizsgálta. 

Megállapította, hogy az Egyesület a 2021. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentését, Egyszerű-

sített éves beszámolóját, a főkönyvi kivonat adatainak figyelembevételével, a hatályos jogszabályok-

ban foglaltaknak megfelelően készítette el. 

A Bizottság megállapította továbbá, hogy az Önök elé terjesztett számviteli beszámoló és a közhasznú 

jelentés az Egyesület 2021. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről a tényleges állapotnak 

megfelelő képet mutatja. 

A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2021. évi beszámolóját  

• a megállapított egyszerűsített beszámolóval 

• a megállapított eredmény-levezetéssel 

• a közhasznúsági jelentéssel 

elfogadja, azt a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület küldöttközgyűlése számára 

elfogadásra javasolja. 

2022. február 12. 

Avar Ildikó 

Felügyelő Bizottság elnök 


