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1. Beszámoló
A LEON-CAVALLO Sportegyesület 2008. augusztus 22-én alakult, székhelye 6764
Balástya. Fehértó 28.
Az egyesület alapszabály alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. tv alapján közhasznú szervezet.
Közhasznú jogállását a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60116/2008/6. számú végzésével
szerezte meg, amely 2009. január 06-án lett jogerős.
Az egyesület működési területe kiterjed egész Magyarország területére.
Az egyesület tevékenységét 2009. évben kezdte meg . A jogszabályi előírásoknak
megfelelően a szükséges adóhatósági és egyéb bejelentkezéseket megtette, a CIB Bank
Zrt.-nél pénzforgalmi bankszámlát nyitott.
A 13 fő alapító taghoz 2009. évben további 4 fő csatlakozott.
A sportegyesület célja:
 Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
egészségmegőrzés a sportok által
 A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása
 A sportegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulói, a
hátrányos helyzetű fiatalok részére a lovagláshoz, úszáshoz kapcsolódó sportolási,
testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése.
 Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése
 A lovas-tömegsport és minőségi lovassport, valamint a rehabilitációs lovassport
tevékenységek fejlesztése
 Felnőtt, gyermek és babaúszás oktatás alap közép és haladó szinten, uszodában
folytatható szabadidős tevékenységek szervezése
 Tárgyi és személyi feltételek megteremtése mindazon sportágaknak, melyekre
megfelelő számú igény jelentkezik
 Tanintézmények, tanulók, fiatalok lovas-képzésének, úszás-oktatásának támogatása,
képzések indítása, szervezése, tartása.
Az egyesület 2009. évben folyamatosan működött, tevékenységét folytatni tudja, nem
várható a működés beszüntetése.
2009. októberben a balástyai falunap keretében hagyomány teremtési céllal lovas versenyt
szervezett az egyesület.
Év végén pályázatot nyújtott be támogatásra, szálláshelyhez nem kötött lovas turisztikai
szolgáltatások fejlesztésén belül fedett lovarda építésére.
Az egyesületnek közhasznú tevékenysége során egyéb vállalkozási bevétele és kiadási
nem volt.
Közhasznú bevétele 310 eFt, közhasznú ráfordítás 216 eFt volt. Mérlegforduló napon
94 eFt Eszközzel rendelkezett, amely pénzeszköz.

2. Kimutatás a költségvetési támogatási források felhasználásáról
2009. évben az egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósításához
semmilyen támogatást nem kapott a költségvetés semmilyen alrendszerétől.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Adatok ezer forintban
Megnevezés

2009. év

D. Saját tőke

94
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E. Céltartalék
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Saját tőke: Az egyesület 2009. évi közhasznú tevékenységének nyereségéből adódik.
A mérlegforduló napon kötelezettséget nem tartott nyilván.

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Az egyesület 2009. évben nem nyújtott támogatást.

5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről
Az egyesület 2009. évben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzati társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Az elnökség elnökből és 2 fő elnökségi tagból
áll, mint titkár és alelnök.
A vezető tisztségviselők 2009. évben nem részesültek tiszteletdíjban, költségtérítésben.
Balástya, 2010. március 06.
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