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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.  

 

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 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 

Taglétszám  nőtt, 2010. december 31-i tagjegyzék szerint  

 18 fő magánszemély  

 1 pártoló tag Balástya Község Önkormányzat  

 

Fejlesztések 

2010. év során - szinte folyamatosan - mind a lovaspálya, mind a kiszolgáló létesítmények 

területén zajlottak a fejlesztések: 

- megnagyobbítottuk a pályát, kivágtuk a pálya közepén lévő akácost, így a pálya 

alkalmassá vált arra, hogy kb 2/3 1/3 arányban megosztva rendezvény- és melegítő pályát 

lehessen kialakítani rajta 

- elkészült a lovas pálya fix kerítéssel történő körbekerítése 

- a mosdó/WC blokkot bővítve kialakítottuk a férfi-női mosdót 

- a stúdió/versenyiroda céljára szolgáló lakókocsi kívül-belül fel lett újítva, ami teljes 

külső LC design festést, belül borítás-cserét, elektromos felújítást jelentett 

- fejlesztettük a rendezvények hangosítására szolgáló hangrendszert 



-3 db, egyenként 6m átmérőjű mongol típusú jurtát állítottunk fel, melyből kettő a 

lovastáborok alkalmával 6-6- fő elszállásolását teszi lehetővé, a harmadik pedig a 

lovaspálya közelében a „klubhelyiség” szerepét van/lesz hivatva ellátni 

- egy nagyterű, több ló közös elhelyezésére alkalmas istállót építettünk, igy jelenleg 24 ló 

elhelyezését tudjuk biztosítani 

 

Gyermekek versenyeztetése – Gyeposz 

Beléptünk a GYERMEK- és PÓNILOVASOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ-be, 21 lovas 

gyermekünk indult 2010.-ben gyermekügyességi versenyeken.  

 

Lovas táborok 

A 2010 évben 4 nyári-, 1 húsvéti-, egy őszi- és a nagysikerű szilveszteri lovastáborokat 

rendeztük meg, melyeken összesen több mint 100 gyermek vett részt. A lovastáborok 6 

naposak voltak, és mindegyiket színvonalas bemutató zárta, így a szülők, családtagok és 

barátok is láthatták hova fejlődött a résztvevők tudása. A táborok gyakorlati oktatását 

kiegészítettük elméleti oktatással is, igyekeztünk a táborlakókat nem csak gyakorlati, 

hanem az elméleti lovas tudás terén is fejleszteni. 

 

Lovagoltatás – lovasoktatás 

Lovardánkban heti szinten 10-30 gyermek és felnőtt lovas vett részt a lovas 

foglalkozásokon, a legkisebb 2 évestől a legidősebb 62 évesig. A lovasok számát 

elsősorban az időjárás határozta meg. 

 

www.leon-cavallo.hu 

Hosszú előkészítés után elindult a saját honlapunk, amelyen folyamatosan tájékoztatást 

adunk a legfontosabb hírekről, rendezvényekről, sporteredményekről, illetve itt jelennek 

meg az Egyesület hivatalos közleményei is. 

 

Fedeles lovarda 

A 2009.decemberében beadott MVH-s támogatási kérelmünk elbírálása  az év során nem 

történt meg, a döntés 2011.-re várható. 

Ennek ellenére megtettük az előkészítés szempontjából szükséges előkészítő lépéseket: 

megkaptuk az építési hatóság engedélyét az építkezésre, befejeződött a szükséges 

földhivatali eljárás bírtoktest kialakítására, az építkezés helyszínén kivágattuk azokat a 

fákat, amelyek a majdani lovarda területén vagy annak közelében voltak, így a terület 

előkészítése befejeződött. 

 

Balástyai Falunap – Lovas bemutató: Horse Folk Dance show 

Az esős, borongós idő ellenére is hatalmas sikert aratott az Egyesület lovasai által 

bemutatott produkció a balástyai Zöldség- Virágfesztivál és Lovasnapok nyitó 

rendezvényén, amelyben a lovasok és néptáncosok közös koreográfiáját csodálhatta meg a 

közönség. Az előkészületek és próbák csaknem 2 hónapig tartottak, a több mint 30 perces 

előadásban 9 ló-lovas páros és a szegedi Rábai Miklós csoport 8 táncosa vett részt. a 

sikerre jellemző, hogy már meghívást kaptunk a jövő évi makói Hagymafesztiválra és 

természetesen a balástyai Virágfesztiválra is. 

 

Versenyrendezés 

Ebben az évben 2 GYEPOSZ gyermekügyességi versenyt rendeztünk, az első júniusban, a 

másodikat augusztusban, a júniusi volt az első hivatalos verseny, amelyet a lovarda saját 

pályáján rendeztünk. Annak ellenére, hogy borongós, esős nap volt, az indulók számán ez 

http://www.leon-cavallo.hu/


nem látszott meg. Az augusztusi verseny ugyanezen a helyszínen zajlott, már rutinosan 

működött a rendezői gárda. 

Idén első alkalommal a díjugrató versenyrendezés is megduplázódott, hiszen nem csak a 

hagyományos balástyai virágfesztiválhoz kötődő őszi, hanem a balástyai búcsúhoz 

csatlakoztatott júniusi versenyt is megrendeztük, mindkét verseny egyébként a csongrád 

megyei díjugrató bajnokság minősítő fordulója is volt egyben. 

A júniusi verseny ragyogó időben és sok indulóval zajlott, nagy sikert aratott. Sajnos az 

időpont módosulás miatt egy zuhagó-esős hétvégén megrendezett Virágfesztivál díjugrató 

verseny bár rendben, balesetmentesen lezajlott, de az indulók száma mindössze 40-50 

között volt. 

Ebben az évben a Csongrád Megyei Lovas Szövetség Egyesületünket bízta meg a 

Csongrád Megyeli Lovas Bajnokság Díjugrató döntőjének megrendezésével, ahol 

kitűnően vizsgázott Egyesületünk szervezői- és rendezői gárdája: a domaszéki helyszínen 

megrendezett 2 napos verseny minden tekintetben sikeresen, zökkenőmentesen zajlott. 

Külön öröm számunkra, hogy ezen a versenyen nyert megyei felnőtt bajnokságot 

Egyesületünk lovasa, Borók Gábor a nálunk született Koboz nyergében! 

 

 

2. Kimutatás költségvetési támogatási források felhasználásáról 

 
2010. évben az egyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósításához  

50 ezer Ft támogatást kapott Balástya Község Önkormányzattól, és azt teljes egészében 

felhasználta a 2010. június 13-án rendezett díjugrató versenyhez. 

 

 

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 

                                                                                       adatok ezer forintban 

                      Megnevezés 
    2009. év  

 

2010.  év 

D. Saját tőke 
                     94 

 
104 

I.   INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE   
 

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 
  

 
94 

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK   
 

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   
 

V.TÁRGYÉVI 
EREDMÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)                        94 

 
 

10 

VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEV.BŐL   

 

E. Céltartalék   
 

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 
  

 
95 

I.  HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   
 

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
  

 
95 

G. Passzív időbeli elhatárolások   
 

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (13-
20+21+24)                         94 

 
199 

 



Saját tőke: Az egyesület közhasznú tevékenységének 2009.- 2010. évi nyereségéből 

adódik. Az egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is 

használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 2010. évben mindössze 10 ezer Ft a 

többlet bevétel. 

A mérlegforduló napon kimutatott kötelezettség: a rendezvényeken igénybevett  

szolgáltatások számlatartozásai, amelyek fizetési módja átutalás. A kötelezettség a 

közhasznúsági jelentés közzétételéig rendezésre került. 

 

 

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 

 
Az egyesület 2010. 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 részére 2010. évben 150 ezer Ft támogatás érkezett, ebből  

 50 ezer Ft a helyi önkormányzattól és 

 100.000,-Ft szabadidősport támogatása tárgyában kiírt pályázaton elnyert 

összeg.  

A pályázatot a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány hirdette meg.   

2010. évben a támogatási szerződés aláírásra került, az összeg 2011. ében került 

kiutalásra, ezért aktív időbeli elhatárolással került könyvelésre.  

A vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról 2011. június 15-ig kell 

elszámolást készíteni. 

 

 

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 2010. évben nem részesültek tiszteletdíjban, költségtérítésben. 

 

 

Balástya, 2011. március 14.         

 

 

 

 

 

 

          Ferenci Richárd 

         egyesület elnöke 

 


