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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

2014 

 

 

A Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség a 2014 évi közgyűlésen elfogadott költségvetési 

tervhez képest a 2014-es gazdasági évet pozitív mérleggel zárta A gazdasági tevékenység 

során szabálytalanság nem történt, minden kiadás és minden bevétel számlával és 

megfelelő bizonylatokkal igazolt. 

 

2014. január elsején a nyitó egyenleg 1.153e Ft forint volt, a megyei közgyűlés által 

elfogadott 2014-as költségvetés-tervezetben 1.168e forintot irányoztunk elő. 2014. december 

31-én 1.247e forinttal rendelkeztünk, azaz a célt sikerrel teljesítettük, sőt túlteljesítettük. A 

mérlegfőösszeg szerinti 1.247eFt-ból 1.160e Ft számlapénz, 87e Ft készpénz. 

 

A bevételi oldalon szereplő támogatási összegek az előző gazdasági évhez képest 

jelentősen növekedtek, akkor 553e Ft érkezett a kasszába, 2014-ben az Összes bevétel 

1.104e Ft volt. Ez többek között a Magyar Asztalitenisz Utánpótlásért Nonprofit Kft. 200.000 

Ft-os támogatásából, a Diáksportért Asztalitenisz Alapítvány 350.000 Ft-os 

céltámogatásából, a Pegazus-HMATSZ Kupa névadói 70.000 Ft-os támogatásából, valamint 

az ígéret szerinti (a területi szövetségeknek éves szinten járó) 100.000 Ft-os MOATSZ 

támogatásból tevődik össze.  

 

A 100.000 Ft-os MOATSZ támogatásra 2015-évben is van ígéret az országos szövetség 

részéről, ezért bár óvatosan, de a 2015. évi tervezetbe is feltüntetésre került a bevételek 

között. 

 

A kiadási oldalon változatlan tétel a versenyek díjazásához vásárolt érmek és serlegek 

mellett a könyvelői díj, ezen kívül a versenybírói díjazás az augusztusi füzesabonyi 

versenyre új tételként. Az anyagjellegű ráfordítások mértéke a 2013-as év 443e forintjához 

képest 742 ezer forintra növekedett; amelyet nagyrészt a szakosztályoknak juttatott , mintegy 

170e Ft összértékű labdabeszerzés, valamint a 2014-ben lebonyolított Ruttkay Vilmos 

utánpótlás verseny díjazási és terembérlet költségei eredményeznek. Az Összes ráfordítás 
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a 2013. évi 443 e Ft-ról összességében 1.042e Ft-ra növekedett, amely a céltámogatások 

továbbutalásából, valamint a 2014-ben folyamatosan működtetett utánpótlás nevelési 

támogatás összegéből adódik. 

 

Összességében megállapítható, hogy a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 2014-ben 

eredményesen gazdálkodott. A stabil költségvetés megfelelő hátteret biztosít a szervezet 

további, az óvatosságot és a lehetőségekhez való igazodást szem előtt tartó 

működtetéséhez. 

 

 

 

 

Nagy Ádám s.k. 

a HMATSZ felügyelő 

bizottságának elnöke 

Dr. Herczeg Béla s.k. 

a HMATSZ felügyelő 

bizottságának tagja

Rigó Róbert s.k. 

a HMATSZ felügyelő 

bizottságának tagja 

 

 

 

Andornaktálya, 2015. május 12. 


