KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
1. A közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:

Auriga Sport és Szabadidős Klub (AURIGA SSK)
5000 Szolnok, Csokonai út 2.
Pk. 62.230/1997/8 hatálya: 1998.01.01.
1450
Gulyás Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Az Alapszabályban megfogalmazott céljaink és feladataink megvalósítására törekedve az alábbi
fontosabb események történtek 2012-ben egyesületünk életében: Folytattuk a "Házunk tája"
lakókörnyezetünk bemtatatását, megismertetését célzó hekyismereti előadás sorozatunkat. A nyári
hónapok kivételével havonta 1-1 előadást tartottunk. Az előadók a város elismert szakemberei (régész,
történelemtanár, levéltáros) voltak. Csatlakoztunk a "Föld Napja" és az "Autómentes Nap"
megemlékezéseihez. A közterületek szépítéséhez áprilisban fa, cserje ültetéssel, októberben
virághagyma elduggatásával járultunk hozzá. Célunk, hogy a személyes példamutatás által bevonjuk a
városlakókat is ebbe a munkába, esetleg mozgalommá fejlesztve a lakókörnyezetek parkosítását. A
civil szervezetekkel továbbra is szorosan együttmúködünk. Rendezvényeink jelentős részét a Civi
Városmarketing Kerekasztallal, A Gördögök SE-vel és az Ejőernyősök Szolnoki Egyesületével közösen
rendeztük. Az idén is részt vettünk a Civil Kavalkádon. Itt a városi kerékpározás sokrétűségét
népszerűsítettük rövid tájékoztatóval és bemutatóval.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV törvény,
350/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet, 2001. évi CLXXXI.
Törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szolnok város lakossága
300-500 fő
Az eddig sikeresen megrendezett
programjaink ismételt
lebonyolítása. Új, időszaki
rendszerességgel lezajló
programok szervezése. A
taglétszám és a programban
részt vevők létszámának
bővülése.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Ft)
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Közhasznú célra kapott támogatás (SZJA 1%)
Tagdíjból származó bevétel
Közhasznú tevékenység bevétele
Egyéb bevétel
Anyagköltség
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Járulékok és adók
Tárgyi eszközök

Vagyonelem értéke
68850
0
21780
978
77495
9820
4300
0
0
0
0

Felhasználás célja
A 2. és 3.pontban
részletezett
tevékenységek
megvalósítása, a
programok
lebonyolítása, az
egyesület
működtetése.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (Ft)
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
0

Tárgyév
0

Előző év (1)
0
0
0

Tárgyév (2)
0
0
0

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (Ft)
Tisztség
elnök
elnök helyettes
gazdasági vezető
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ft)
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII: törvénynek megfelelően)

Előző év (1)
207 921

Tárgyév (2)
263 637

167 346

68 857

0
0

0
0

0

0

40 575
255 867

194 780
142 167

0
255 867
-47 946

0
142 167
121 470

6

7

Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Nem
igen
Nem

Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen
Igen
Nem

Szolnok, 2013. 02.27.

Gulyás Judit
AURIGA SSK elnöke

235 779
73 524
0

1
2
7

