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A szervezetet 20 alapító tag hozta létre 2001-ben, és 3 fős Elnökség vezeti. 2009. óta 
3 fős pénzügyi bizottság is tevékenykedik. 

Az Egyesület 2011. évben a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önkéntes 
munkájával, adományokból, pályázatokon elnyert támogatásokból valamint a tagok 
által, ingyenes vagy szívességi használatban biztosított eszközökkel, infrastruktúrával 
valósította meg programjait, fedezte működését. 

Jelen közhasznúsági jelentést az Egyesület saját honlapján (www.csakszis.kht.hu) 
teszi közzé, és az bárki számára nyilvánosan megtekinthető. 

Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete 

Közhasznúsági fokozata: közhasznú 

Jogállása: közhasznú szervezet 

Megszerzésének időpontja: 2007. július 04. 

Nyilvántartási szám:  2036 

Közhasznú tevékenységek: 

• a sport, a munkaviszonyban, és a polgári jogi viszony keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
• környezetvédelem, 
• természet, állatvédelem, 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
• kulturális tevékenység, 
• kulturális örökség megóvása, 
• nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Túrák: 
Az év során túrát tettünk a Mecsekben, egyik alkalommal a Kantavári romokhoz látogattunk medvehagyma 
szedéssel egybekötve. Újdonság volt a két napos túra, melynek során Mohácsot és környékét fedeztük fel. 
 
Tábor: 
Szokásos pünkösdi kirándulásunk során ismét a Börzsönybe látogattunk, ahol a még általunk fel nem 
fedezett területtel és várakkal ismerkedtünk. 
  
Versenyek: 
- Februárban rendeztük meg az V. Kozármislenyi Borversenyt. 
- Folytatódott az elmúlt évben elkezdett amatőr asztalitenisz bajnokság. Májusban ünnepélyes díjkiosztásra 
került sor a TarKalandPark-ban. 
- Októberben már harmadik alkalommal rendeztük meg a Kozármislenyi Petanque versenyt. 
- Sor került az első íjász versenyre, amit egyszerre rendeztünk meg a népi játékok versenyével, melyből 
szintén hagyományt teremtünk. 
 
Egészséges életmód, szabadidősport: 
- Az egészséges életmód jegyében a túrázás, tábor és versenyek mellett 2 sportnapot tartottunk 
Szentlőrincen, ahol a fallabda, bowling, biliárd, asztali foci és asztalitenisz sportágakra szántuk a napot. 
 
TarKALANDpark: 
- Az önkormányzattól hosszabb időre, használatra kaptunk egy területet, ahol az idei évben folytattuk a 
korábban elkezdett tevékenységet. Elvégeztük a szokásos karbantartási munkálatokat, és több alaklommal 
rendezvényt is tartottunk a területen. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen használják ezt a közösségi 
területet saját programjaikhoz. 
 
Népi játékok: 
Egyik fő tevékenységünk a népi játékok felelevenítése. Több új ügyességi-népi játékot is elkészítettünk, ami 
színesíti programjainkat. A korábban elkészült kézzel hajtott 4 személyes kosaras körhintát több alaklommal 
és helyszínen (Bakonya, Szederkény, Kozármisleny –gyereknap és születésnap) összeállítottuk, ahol sok 
gyerek örömére a többi játékainkkal együtt ezt a játékot is kipróbálhatták. 
 
Kikapcsolódás: 
- A Kozármislenyi Művelődési Házzal közösen Az én mozim programsorozat keretén belül havonta egy-egy 
filmet ajánlottunk és tekintettünk meg. 
- Nagy szabású rendezvénnyel ünnepeltük meg egyesületünk 10 éves fennállását. Természetesen mindezt a 
TarKalandPark-ban, ahol felvonultattuk játékainkat az elmaradhatatlan körhintával együtt.  
 
Média: 
- Saját weblappal (www.csakszis.kht.hu) rendelkezünk, melyen keresztül egész eddigi tevékenységünket 
fotók segítségével tudjuk bemutatni mind az érdeklődőknek, mind tagjainknak. 
- A helyi újságban (Csevegő) hónapról hónapra beszámolók olvashatók programjainkról. 
- Az internet adta lehetősségeket kihasználva hírlevelet működtetünk tagjaink és az érdeklődők számára, ahol 
hetente értesülhetnek a leendő programokról. 
 
 
 



Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú 
Egyesülete Kozármisleny 

7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.       3. oldal 
Székhely: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. Bírósági bejegyzés: Pk.60.232/2001/11/I. 

Adószám: 18320372-1-02 Bankszámlaszám: UniCredit Bank: 10918001-00000022-87100008 

1. A Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesületének 2010. 
évi számviteli beszámolója, a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás 

A 2011.01.01. – 2011.12.31. közötti időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-
kimutatás. 

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának mérlege 

2011. év (adatok E. forintban) 
Sor 

szám A tétel megnevezése Előző év 
Előző évi 

helyesbítése 
Tárgyév 
2011. 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) - - - 

2.    I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - - 

3.    II. TÁRGYI ESZKÖZÖK - - - 

4.    III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - - 

5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 88 - 314 

6.    I. KÉSZLETEK - - - 

7.    II. KÖVETELÉSEK - - - 

8.    III. ÉRTÉKPAPÍROK - - - 

9.    IV. PÉNZESZKÖZÖK 88 - 314 

10. 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. 
SOR) 88 - 314 

11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 88 - 314 

12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 178 - 88 

13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY - - - 

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - - 

15. 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉ-
KENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) -90  226 

16. 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL - - - 

17. D. Tartalék - - - 

18. E. Céltartalékok - - - 
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) - - - 

20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - - 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - - 

22. 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11+17+18+19. SOR) 88 0 314 
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerű-
sített beszámolójának eredmény-levezetése  2011. (adatok E. forintban) 

Sor 
szám 

a tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 1.403 - 579 

2. I .PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1.403 - 579 

3.      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások - - - 

4.               a) alapítói - - - 

5.               b) központi költségvetéstől - - - 

6.               c) helyi önkormányzattól 100 - 100 

7.               d) társadalombiztosítótól - - - 

8.               e) egyéb 296 - 90 

9.                f) továbbutalási céllal kapott - - - 

10.      2. Pályázati úton nyert támogatás 745 - 180 

11.      3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 175 - 165 

12.      3. Tagdíjból származó bevétel 86 - 43 

13.      5. Egyéb bevétel 1 - 1 

14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK - - - 

15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) - - - 

16.      1. Pénzügyileg rendezett bevételek - - - 

17.      2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - - - 

18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 1.403 - 579 

19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) - - - 

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1.492 - 352 

21.      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1.492 - 352 

22.           Ebből: továbbutalt támogatás - - - 

23.      2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - - 

24.      3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - - 

25.      4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - - 

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) - - - 

27.      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - - - 

28.       2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - - 

29.      3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - - 

30.      4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - - 
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerű-
sített beszámolójának eredmény-levezetése  2011. (adatok E. forintban) 

Sor 
szám 

a tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.) -90 - 227 

32. 
     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 
(A./I-E./1.-E./4) 

-90 - 227 

33. 
     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (B./1-F./1.-F./4) 

- - - 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) - - - 

35. 
     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (A./II-E./2.-E./3.) 

- - - 

36. 
     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (B./2.-F./2.-F./3) 

- - - 

37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1. ±H./2.) - - - 

38. I. Fizetendő társasági adó - - - 

39. K. Tárgyévi eredmény - - - 

40. 
     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 

-90 - 227 

41.      2. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) - - - 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások - 

43.      1. Bérköltség - 

44.      Ebből: megbízási díjak - 

45.                tiszteletdíjak - 

46.      2. Személyi jellegű egyéb kifizetések - 

47.      3. Bérjárulékok - 

48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 128 

49. C. Értékcsökkenési leírás - 

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 224 

51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - 

52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 80 

 






