Közhasznúsági jelentés
2009. évre
Pénzügyi beszámoló:
2008. évi pénzmaradvány

30.011.-ft

Bevételek:
Támogatások:
Polgármesteri Hivatal Dombóvár

276.640.-ft

Szja 1 %

159.449.-ft

NCA pályázat

150.000.-ft

Tagdíj

410.000.-ft

Vállalkozási Tevékenység

719.000.-ft

Banki kamat
Összesen

1.644.-ft
1.716.733.-ft

Kiadások:
Felszerelés vásárlás

492.880.-ft

Edzı tábor

268.107.-ft

Bérleti díj

483.000.-ft

Könyvelıi díj

30.000.-ft

Egyéb kiadások /nyomtatvány,rendezvény/ 110.138.-ft
Összesen

Pénzeszköz maradvány

1.384.125.-ft

362.619.-ft

-

Költségvetési támogatások felhasználása:
Egyesületünk 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

-

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A 2009. évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával
járt volna.

-

Cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk 2009 évben nem részesült cél szerinti juttatásban.

-

Vezetı tisztviselıknek nyújtott juttatások:
Egyesületünkben a 2009. évben a vezetı tisztviselık nem részesültek
juttatásban, tevékenységüket társadalmi munkában végezték.

-

Közhasznú tevékenység bemutatása:
Az egyesület célja Dombóvár Város és kistérsége sportéletének részeként az
alábbiakat tekinti:

•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása,
az egészséges életmód és a szabadidısport feltételei megteremtésének és
fejlesztésének az elısegítése,
az utánpótlás-nevelés mőhelyeiként mőködı általános- és középiskolák
sportéletének elısegítése, szakmai és anyagi támogatása,
a karate-sport mőködési feltételeinek a megteremtése,
a karate-sport népszerősítése a tanulóifjúság körében,
a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének az
elısegítése
2009. évben januártól decemberig folyamatosan zajlottak az edzések heti három
alkalommal még azokban az idıkben is amikor iskolai szünetek voltak.
Egyesületünk a 2009. évet minden szempontból eredményesen zárta. Eredmény
volt az, hogy tudtuk biztosítani a mőködésünkhöz szükséges anyagi hátteret, és az
alaptevékenységünkben is jelentıs eredmények születtek a versenyeken.

•

2009. évben az alábbi jelentısebb versenyeredményeket érték el sportolóink.

•

2009. október 03. Paks Országos Magyar Bajnokság:
A Tradícionális Shotokan Karate Szövetség szervezésében megtartott Magyar
Bajnokságon 28 fıvel vettünk részt, ahol az egyéni számokban 18 arany-, 15
ezüst- és 13 bronzérmet szereztünk, a csapatversenyszámoknál pedig mind a 8
csapatunk elsı helyezett lett. A legeredményesebb versenyzı a lányok között
Ormosy Réka, míg a fiúknál Krasznai Benjamin lett, aki egyaránt 3-3 aranyérmet
nyert, s még egy kupát is kapott.

•

2009 október 10-11. SKDUN Karate Világbajnokság – Eger
Az SKDUN szervezet 2009. évi legrangosabb eseményén 42 ország 960
versenyzıje találkozott, hogy összemérje egymással a tudását. A hazánkat
képviselı 230 személybıl álló nemzeti válogatottból mi 21 fıvel képviseltettük
magunkat, s a 2008. év után ismét felállhattunk a dobogóra, valamint számos
értékes helyezéssel lettünk gazdagabbak.

•

2009. november 7. Ippon Shobu Karate Magyar Bajnokság
A Magyar Karate Szövetség által szervezett verseny országos döntıjében hat fıvel
12 versenyszámban szerepeltünk, ahol 8 stílusszervezetbıl 62 egyesület közel 300
résztvevıje volt jelen. A rendkívül népes mezınyben, az ország legjobbjai közt
csapatunk ezúttal egy bronzérmet és több értékes helyezést szerzett.

•

A versenyzés mellett fontosnak tartjuk, hogy megjelenjünk azokon a
rendezvényeken, amelyeket Dombóvár város és egyéb civil szervezetek
szerveznek. A 2009-as évben ilyenbıl is több volt.

•

Az év során a rendszeres edzések mellett több alkalommal vettünk részt
edzıtáborokban, ahol az ország számos területérıl érkezı karatékával együtt
tanulhattunk a nemzetközi és országos szinten is elismert instruktoroktól.

Dombóvár, 2010. június 13.

Szabó Csaba
elnök

