A M A G Y A R E V E ZŐ S S Z Ö V E T S É G
2013. ÉVI
K Ö L T S É GV E T É S T E R V E

2 0 1 3 . J ÚN I U S 1 8 .

TARTALOM
I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ........................................................................................................................... 3

II.

TERVEZETT BEVÉTELEK .................................................................................................................. 7

III.

TERVEZETT KIADÁSOK ................................................................................................................. 10

IV.

További Infromációk ................................................................................................................... 13

2

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyar Evezős Szövetség elnökségének javaslata
a MESZ 2013. június 18-i közgyűlésére
a 2013. évi költségvetésről

A Magyar Evezős Szövetség céljait és feladatait az Alapszabály II. fejezete részletesen
bemutatja. A Magyar Evezős Szövetség az Alapszabályban rögzített tevékenységét saját
bevételeiből valamint állami támogatásból finanszírozza.

A jogcímek a költségvetés tervben fejezetekre, alfejezetekre és előirányzatokra oszlanak.
Az Alapszabály szerint a közgyűlésnek a költségvetés adatait illetően a költségvetésben a
fejezetcímenkénti jogcímekhez meghatározott keretösszegeket kell határozatában
elfogadnia.

A 2012. záró mérleg adatok a költségvetéstervben nyitó állomány néven feltüntetésre
kerültek.

A költségvetésterv önálló fejezetben tartalmazza a MESZ adósságkonszolidációjára kapott
rendkívüli állami támogatást. Az állami támogatás felhasználásával a MESZ tartozás –
követel egyensúlya a 2013. év folyamán visszaáll, a MESZ 2013. március 14-e előtti, lejárt
tartozásai kiegyenlítésre kerülnek.

A 2013. év I. félévében a MESZ feladatainak ellátására a likviditást biztosító átmeneti
finanszírozási programot kell megvalósítani tekintettel a 2013. évi támogatási bevételek 6
hónapot is elérő elcsúszására.

A javasolt 2013. évi költségvetés-tervet úgy kell tekinteni, hogy az az elvárható gondosság
és elérhető legtöbb információ figyelembe vétele mellett próbálja lefedni a tervezett
feladatokat. Azaz a számításba vehető rendelkezésre álló bevételek meghatározása és
felosztása a célok szerinti feladatok között: milyen feladatokra mekkora összegű forrás
használható fel abból, ami rendelkezésre áll.
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A költségvetésben nem szereplő, vagy azon túlterjeszkedő feladat-finanszírozás többletforrásfedezet rendelkezésre állása esetén biztosítható. A költségvetés által nem fedezett
feladatokra, kiadási igényekre a 2013. év folyamán kell pótfinanszírozással megoldást
keresni. Ebből a szempontból a költségvetés végrehajtásának szigorúsága elsőbbséget
élvez egyéb szempontoknál.

A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell az arányosság elvét időben és a források
felosztása között.
A költségvetés szerint adott jogcímhez tartozó feladat jellegéből adódóan a hozzárendelt
finanszírozási forrást időarányosan kell felhasználni, a források elosztását a részidőszakok
között arányosan kell biztosítani. Amennyiben a bevételek elmaradása megalapozottan
feltételezhető, az összes költségvetés-tervezetbeli feladatok megvalósítását a feladatok
jellegéhez mérten arányosan kell csökkenteni.
A bevételek a tervekhez képesti csúszásából eredő akadályokat átmeneti finanszírozási
programmal kell megszüntetni.
Az egyéb bevételi források mértékére való tekintettel a 2013. évi kiemelt sportágak
kormányzati sportfejlesztési támogatása teljes figyelembe vétele nélküli, attól független,
önálló 2013. évi költségvetés kialakítására a bevételek és a lehető legminimálisabb kiadások
közötti számottevő különbség miatt nincs reális lehetőség.

A 2013.évi költségvetési terv az alábbi szempontok szem előtt tartása mellett készült:

•

A MESZ elsődleges célja a működőképesség fenntartása (hazai versenyrendszer
működtetése), a likviditás megőrzése, a szállítói bizalom visszaállítása.

•

A MESZ 2013. év során a kiemelt sportágak fejlesztési támogatásában
részesülésének köszönhetően kiemelt figyelmet szentel a sportszakmai programok,
valamint a hosszútávú fenntarthatóság és nagyobb arányú önfenntartás irányába
mutató központi és sportszakmai műhelyek (versenysport, utánpótlás-nevelés,
szabadidősport) fejlesztések megvalósítására. A fejlesztési programok ösztönző
jelleggel és pályáztatás útján kerülnek kialakításra az erre vonatkozó állami
támogatási szerződését követően a meghatározott felhasználási céloknak
megfelelően.

•

A szövetség gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályi előírásnak, különös
tekintettel a közhasznú jogállás fenntartásához szükséges törvényi feltételeknek
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•

A MESZ likviditásának biztosítása, a támogatási szerződéseknek történő
maradéktalan és feltétlen megfelelés, valamint a költségvetés betartása bizonyos
mértékig a sportszakmai szempontokat is megelőzhetik, vagy felülírhatják.

A 2013.éves költségvetés végrehajtásához az alábbi alapelveket szükséges lefektetni:
•

A költségvetés bevételi és kiadási jogcímei fejezetekre és alfejezetekre, valamint
azon belül előirányzatokra oszlanak fel. Minden fejezeti jogcím végrehajtásáért
(keretösszeg betartásáért) a MESZ meghatározott vezetője a felelős. (a főtitkár, ha
nincs kifejezetten megnevezett felelős).

•

A 2013. évi költségvetés a 2013. évi állam támogatások 2014. év I. félévig történő
felhasználhatósága és a 2014. év I. félév fedezetének biztosítására a 2013. évi
költségvetés oszlopban feltüntetett, külön nevesített, 2014. évi céltartalékot képez. A
2014. évre áthúzódó költségvetés oszlopa a céltartalék jogcímenkénti tervezett
felhasználását mutatja.

•

A sportágfejlesztési támogatási szerződés megkötését követően a tervezett
támogatási összeghez képesti költségvetés változtatatásra a közgyűlés
felhatalmazza a szövetség elnökségét a bevételi és a kiadási oldal szigorú
egyenlősége (amennyivel a várható bevétel oldal változik, annyival kell a tervezett
kötelezettségeket is változtatni) és a támogatási szerződés által előirt felhasználási
szabályok betartása mellett.

•

Fejezetek (jogcímek) közötti átcsoportosítás csak indoklással és elnökségi
határozattal lehetséges. Átcsoportosításról fejezeti jogcímeken belül, (alfejezetek,
előirányzatok) az adott költségvetési fejezetért felelős személy a főtitkárral és –
amennyiben alkalmazásra került – a gazdasági vezetővel egyeztetve dönt.

•

A költségvetés-tervben a Pesterzsébeti ViziCentrum, mint a MESZ vállalkozási
tevékenysége elkülönítve, külön fejezetbe tartozik. A Pesterzsébeti ViziCentrummal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat továbbra is elkülönítve kell kezelni és
nyilvántartani. A Szövetség vállalkozási tevékenysége a MESZ közhasznú feladatai
ellátását nem veszélyeztetheti.

•

A költségvetésben a 2012-évről áthúzódó tartozások a költségvetés-tervezet nyitó
állományában kerültek feltüntetésre, amelyek kiegyenlítésére a 2013. év folyamán
kerül sor a MESZ adósságkonszolidációjára meghatározott rendkívüli kormányzati
támogatás rendelkezésre állását követően. Erre tekintettel a 2013. évi sportszakmai
feladatok finanszírozása a tartozások kiegyenlítésétől függetlenül megvalósítható, a
tartozások a 2013. sportszakmai feladatok megvalósítását nem érintik hátrányosan.

•

Az 2013. évi állami támogatások szerződéseinek megkötéséig a 2013. I . félévében
költségvetéstervben meghatározott feladatok megvalósításához a MESZ átmeneti
finanszírozás igénybe vételéhez a közgyűléstől felhatalmazást kér:
o
o

MOB előleg
bankszámlahitel
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o

2013. évi sportszakmai programokkal (edzőtáborok és nemzetközi versenyek)
kapcsolatos szállítói hitelek és elnyújtott fizetési feltételek.

•

Minden szállítóval és partnerrel törekedni kell a lehető legkedvezőbb konstrukció
kialakítására.

•

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáért a főtitkár felelős. A pénzügyi bizottsággal
ellenőrzi a végrehajtást, az elnökség részére negyedévente tájékoztatást készít,
amely tartalmazza különböző költségvetési fejezetek aktuális végrehajtási állapotát.

•

Kötelezettséget vállalni (megrendelés, szerződés, visszaigazolás, teljesítésigazolás)
csak a rendelkezésre álló költségvetési fejezet összegéig lehet: azaz kizárólag a már
realizált (befolyt) bevételek erejéig – állami támogatás esetében az aláírt támogatási
szerződésben szereplő támogatási összeg erejéig.
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II.

TERVEZETT BEVÉTELEK

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi költségvetés terv
2013.04.26
BEVÉTELEK
Forrás
Nyitó készlet
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg

Cél
rövid lejáratú kötelezettség
passzív időbeli elhatárolás
aktív időbeli elhatárolás
követelések (MOB)
pénzeszközök
céltartalékok

A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE
1. Központi költségvetés alrendszereiből
MOB
Heraklész programra
MOB
SportXXI programra
MOB
Műhelytámogatás
MOB
Szakmai feladatokra
MOB
Központi edzőtábor - voucher
MOB
Alap és működési tám.
MOB
Ifj olimp kval.
2. Pályázati úton nyerthető támogatás
működésre
3. Tagdíjak

Terv 2013
-82 615 000 Ft
-64 831 ezer Ft
-4 500 ezer Ft
5 416 ezer Ft
16 554 ezer Ft
5 774 ezer Ft
-41 028 000 Ft
98 430 000 Ft
74 530 000 Ft
23 500 ezer Ft
18 000 ezer Ft
9 000 ezer Ft
12 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
8 030 ezer Ft
2 000 ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
3 000 ezer Ft

4. Sportszolgáltatásból származó bevétel
Nevezési díj
Versenyengedélyek
Nk verseny szervezés hozzájárulás
5. Egyéb bevétel
Kamatbevételek
Szponzoroktól

19 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
1 000 ezer Ft
16 000 ezer Ft
1 900 ezer Ft
400 ezer Ft
1 500 ezer Ft

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Létesítmény bérleti díj

10 000 ezer Ft
10 000 ezer Ft

C) ADÓSSÁG KONSZOLIDÁCIÓ

95 200 ezer Ft

D) SPORTÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

261 000 ezer Ft

Elszámolás: 2014.05.31-ig

Összesen:
Összesen:

D) nélkül

121 015 000 Ft
382 015 000 Ft
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Nyitó készlet: a 2012. évi beszámoló mérleg adatai
-

-

-

-

rövid lejáratú kötelezettség:
a MESZ szállítói partnerek felé fennálló tartozásai
passzív időbeli elhatárolás:
a 2012. évi időszakot terhelő, 2013-ben teljesítendő kiadások
Pesterzsébeti kötbér
Porsche Leasing elszámolás – szerződéslezárás
stb.
aktív időbeli elhatárolások:
a 2012.évi időszakra szerződött, 2013-ra áthúzódó bevételek
a 2012. évi MOB támogatási szerződés alapján még be nem folyt, de
2012-ben elvégzett feladatokra az elszámolás alatt lévő támogatás
összege
követelések:
a MESZ követelései a vevő és támogató partnereivel szemben
a 2012. évi MOB támogatási szerződéseiből a hátralék a 2013-ban
megvalósításra kerülő feladatokra
vevők partnerek MESZ felé fennállló tartozásai
stb.
pénzeszközök
a MESZ bankszámláin és pénztárában a mérlegforduló napon
rendelkezésre álló likvid források

A. Közhasznú tevékenység bevételei
1. A központi költségvetés alrendszereiből
- MOB 2013. évi Heraklész program támogatása
a Csillag és Bajnok programban résztvevő sportolók edzőtáborozási és
nemzetközi versenyen történő részvétellel kapcsolatos feladataira
számolható el
- MOB 2013. évi SPORTXXI. program támogatása
a támogatás egy része a MESZ által meghatározott SPORTXXI.
utánpótlás-nevelés programokra, közvetlenül a sportági műhelyeknek
a MESZ-en át nem folyó támogatását is tartalmazza: kiadási oldal: III.
1. b.
- MOB 2013. évi Műhelytámogatás
a MESZ által meghatározott sportszakmai feladatokra, a sportági
műhelyeknek a MESZ-en át nem folyó támogatása = kiadási oldal: III.
1. a.
- MOB 2013. évi támogatása a versenysport működtetésére és
sportszakmai feladatokra
- MOB 2013. évi központi edzőtáborozás támogatása (voucher) amely a
MNSK létesítményeiben használható fel
- MOB 2013. évi alap és kiegészítő támogatása a MESZ működésével
összefüggő feladataira
- MOB 2013. évi kiegészítő támogatása a 2014. évi Ifjúsági Olimpiai
kvalifikáció megszerzésével kapcsolatos feladatokra
2. Pályázati úton nyerhető támogatás
- A 2012. évben megváltozott NCA-pályázati feltételeknek a sportágak
túlnyomó részével együtt a MESZ sem felel meg.
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Egyéb pályázatokon szándékozik a MESZ részt venni, ebből származó
bevétel nem tervezhető.
3. Tagdíjak
- A MESZ tagszervezeteitől származó 2013. évi tagdíjak
4. Sportszolgáltatásból származó bevétel
- Nevezési díjak
A MESZ által megrendezésre kerülő hazai versenyek nevezési díjai
- Versenyengedélyek:
A MESZ által 2013. évben kiállításra kerülő versenyengedélyek díjai
(NSR-ben történő regisztráció, a regisztrációs kártya ára és kártyában
foglalt biztosítás költsége)
- Egyesületek a nemzetközi versenyprogram szervezésével kapcsolatos
hozzájárulása. A nemzetközi versenyprogramon a résztvevő sportolók
egyesületei eredményességétől függő műhelytámogatásban részesülnek:
kiadási oldal 3. 1. h.
5. Egyéb bevétel:
- Kamatbevétel
- Szponzoroktól származó bevétel

B. Vállalkozási tevékenység bevételei
-

Létesítmény bérleti díj
A sportági központi bázis (Pesterzsébeti Vizicentrum) bérbeadói
szolgáltatásból és egyéb hasznosításból származó bevétel

C. Adósságkonszolidáció
A Magyar Kormány 1133/2013. (III. 14.) Korm. határozata
a kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról
A támogatás 2013. március 14-én fennálló szállítói tartozások
kiegyenlítésére használható fel.
D. Kiemelt sportágak 2013.évi fejlesztési támogatása
A Magyar Kormány a kiemelt sportágak fejlesztése céljára 2013. évi
támogatása, amely a 2013. január 1. és 2014. május 30. között
megvalósított feladatokkal kapcsolatban használható fel.
A támogatás felhasználása a költségvetésben kiadások között elkülönítve
került bemutatásra.
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III.

TERVEZETT KIADÁSOK

KÖLTSÉGEK
Fejezet
Előirányzat
cím alcím
I.
Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok
1
a
b
2
a
b
c
d
4
a
b
c
d
5
a
b
6

II.

Bérek és juttatások
Sportolói juttatások - Olimpiai a keret 12 fő
Szakmai vezető
Felnőtt válogatott felkészítése
edzőtáboroztatás
edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag)
nemzetközi versenyeztetés
nemzetközi versenyeztetés (Héraklész Csillag)
technikai-logisztikai kiszolgálás
költségtérítés, operatív feladatot ellátó munkatárs juttatásai
gépkocsi, vizijármű karbantartás, szerviz
hajójavítás, szerviz
biztosítások
Utánpótlás válogatott keret felkészítése
edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok)
nemzetközi versenyeztetés
Sportruházat, sportfelszerelés

Hazai versenyrendszer működtetése
1
2
3
4
5
6
7

III.

Magyar Bajnokág
dr. Simády nemzetközi regatta (13/14)
Vidék Bajnokság
Kishajós válogató verseny (13/14)
Hosszútávú versenyek (őszi, tavaszi 13/14)
Ergométer bajnokság (13/14)
Egyéb versenyek (erdei futó, évadnyitó, jubileumi)

Sportágfejlesztés
1
a
b
c
d
e
f
g
h
h
2
a
b
c
d

Műhelytámogatások (edzői életpálya model, eszközfejl, létesítmény)
MOB
SportXXI
Műhely fejlesztés normatív
Műhely fejlesztés versenysport és utánpótlás
Műhely fejlesztés túraevezős és szabadidősport bázisok
Műhely fejlesztés fogyatékkal élők sportbázisai
Műhely fejlesztés diák és egyetemi sport
Műhelytámogatás - eredményesség, nk-i versenyzés
Műhelytámogatás - eredményesség fejlesztés
SportXXI programok
Diákolimpia (SportXXI)
Diákranglista versenyek és díjátadó (Sport XXI)
Diák és iskolai ergométer bajnokság (Sport XXI)
Egyéb Sport XXI programok (toborzó, roadshow)

2014-re áthúzódó
költségvetés
118 083 ezer Ft
17 216 ezer Ft
12 680 ezer Ft
4 536 ezer Ft
66 830 ezer Ft
21 738 ezer Ft
3 500 ezer Ft
31 592 ezer Ft
10 000 ezer Ft
2 483 ezer Ft
983 ezer Ft
600 ezer Ft
400 ezer Ft
500 ezer Ft
28 610 ezer Ft
11 392 ezer Ft
17 218 ezer Ft
2 944 ezer Ft

28 927 ezer Ft
7 200 ezer Ft
9 068 ezer Ft
2 889 ezer Ft
3 719 ezer Ft
1 916 ezer Ft
2 621 ezer Ft
1 514 ezer Ft

121 981 ezer Ft
65 000 ezer Ft
9 000 ezer Ft
8 000 ezer Ft
4 000 ezer Ft
12 000 ezer Ft
8 000 ezer Ft
4 000 ezer Ft
4 000 ezer Ft
8 000 ezer Ft
8 000 ezer Ft
10 000 ezer Ft
1 750 ezer Ft
3 249 ezer Ft
1 820 ezer Ft
3 181 ezer Ft
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KÖLTSÉGEK
Fejezet
cím alcím

Előirányzat

3
a
b
c
d
e
4
5
a
b
c
d
e
f
g
h
6
a
b
c
d
e

IV.

Képzési és továbbképzési rendszer
Edzőképzés támogatása
Külföldi előadók, szakértői díjak
Edzőtovábbképzés, konferencia
Szakfordítások, szakanyagok
FISA edzői konferencia részvétel
Edzői életpálya model - sportszakember támogatás
Sportegészségügyi és sporttudományos háttér
táplálékkiegészítő, gyógyászati szerek
táplálkozás tudományi tanácsadás (dietetikus)
sportpszichológus tanácsadás
csapatorvos szolgáltatás
gyógytornász, gyúró, sportmasszőr
laborvizsgálatok, mérések, egyéb szaktanácsadás
doppingellenőrzések
egyéb felszerelés, segédeszköz
Beszerzések
hajók, lapátok
kondicionáló eszközök (ergométerek)
kiegészítő felszerelések (pulzusmérő, csapásszámm, GPS)
hajószállító jármű, vontató jármű (kisbusz)
edzést kisérő jármű, motorcsónak, egyéb

Fogyatékosok sportjának közonti feladatai
1
2
3
4

V.

Sportszakember megbízás
Sportfelszerelés, sporteszköz
Nemzetközi részvétel
Konferencia, ismeretterjesztés, rendezvény

Szabadidősport központi feladatai
1
a
b
2
a
b
c
3
4
5
a
b
6
7

VI.

Személyi jellegű kiadások juttatás, megbízási díj
Megbízási díj
Költségtérítés
Szabadidősportesemények
Bp-Baja Duna-marathon
Túrabajnokság és túrafordulók működtetése
Fiatalok a vizen - nyári tábor és egyéb túraprogramok
Szabadidősport roadshow rendezvények
Ergométer roadshow rendezvények
Túra-információs rendszer
Adatbázis, minősítési rendszer
Kiadványok
Vizitúra vezető, túrakísérő, túraszervező tanfolyam
Logisztikai erőforrások, beszerzések

Létesítmény-gazdálkodás
1
2
3
4

Római-parti létesítmények
Központi bázis bővítés, fejlesztés
Egyéb létesítmények, infrastruktúra fejlesztés
Létesítményüzemeltetés

2014-re áthúzódó
költségvetés
3 078 ezer Ft
950 ezer Ft
266 ezer Ft
570 ezer Ft
380 ezer Ft
912 ezer Ft
5 168 ezer Ft
10 185 ezer Ft
1 080 ezer Ft
610 ezer Ft
1 524 ezer Ft
1 930 ezer Ft
1 524 ezer Ft
2 617 ezer Ft
900 ezer Ft
ezer Ft
28 550 ezer Ft
12 810 ezer Ft
2 160 ezer Ft
1 080 ezer Ft
10 500 ezer Ft
2 000 ezer Ft

6 455 ezer Ft
840 ezer Ft
3 281 ezer Ft
1 680 ezer Ft
653 ezer Ft

28 645 ezer Ft
1 562 ezer Ft
640 ezer Ft
922 ezer Ft
10 871 ezer Ft
5 142 ezer Ft
2 100 ezer Ft
3 628 ezer Ft
3 140 ezer Ft
5 663 ezer Ft
2 160 ezer Ft
1 110 ezer Ft
1 050 ezer Ft
1 400 ezer Ft
3 850 ezer Ft

29 910 ezer Ft
7 050 ezer Ft
9 870 ezer Ft
2 990 ezer Ft
10 000 ezer Ft
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KÖLTSÉGEK
Fejezet
Előirányzat
cím alcím
VII.
Sportági marketing, PR és kommunikáció
1
a
b
2
3
4
5
6
a
b

VIII.

Szakértői díjak
PR és kommunikciós
marketing
Reklámanyagok, molinók, naptárak, stb.
Hirdetések, médiavásárlás
Honlap, tartalomszolgáltatás, informatika
Eszközfejlesztés, informatika
Egyéb marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások
Sajtótájékoztató, rendezvények
Fotózás, sokszorosítás, fordítás, egyéb

Általános igazgatás - hivatali szervezet működés
1
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c
5
a
b
6
a
b
7
a
b
c
d
e
f
g
h
j
j

IX.

Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, gazd. vez.)
Szakértői megbízási díjak
Pénzügyi asszisztens
Könyvelés, bérszámfejtés
Jogi képviselet
Auditor, könyvvizsgáló
Tagdíjak - nemzetközi szervezetek
Testületekkel összefüggő díjak
Közgyűlések
Versenybíró testület támogatása
Testületek működési költségei
Sportdiplomácia (nemzetközi konf, delegáció fogadás)
Nemzetközi konferencia részvétel
Delegáció fogadása
Hagyományőrzés
Jubileumi (120.évf) díszközgyűlés
Dologi kiadások
Dologi kiadások
Irodabérlet
Mobil, vezetékes telefon, internet, posta
Belföldi kiküldetés
Rendszergazda
Számlázási, könyvelési prg átalány
Szoftware licence
Webhosting
Fordítás, reprezentzáció, szakkönyv, előfizetés
Irodaszer, irodatechnika, szerviz
Banki költségek, folyószámla hitel kamata

ÁFA befizetés
1

X.
1
2

2014-re áthúzódó
költségvetés
6 934 ezer Ft
1 016 ezer Ft
650 ezer Ft
366 ezer Ft
1 219 ezer Ft
772 ezer Ft
528 ezer Ft
2 142 ezer Ft
1 257 ezer Ft
403 ezer Ft
853 ezer Ft

39 079 ezer Ft
15 963 ezer Ft
9 672 ezer Ft
4 572 ezer Ft
2 789 ezer Ft
1 930 ezer Ft
381 ezer Ft
525 ezer Ft
2 016 ezer Ft
320 ezer Ft
1 600 ezer Ft
96 ezer Ft
2 851 ezer Ft
2 112 ezer Ft
739 ezer Ft
64 ezer Ft
ezer Ft
64 ezer Ft
7 988 ezer Ft
3 785 ezer Ft
1 498 ezer Ft
320 ezer Ft
351 ezer Ft
455 ezer Ft
160 ezer Ft
96 ezer Ft
346 ezer Ft
857 ezer Ft
121 ezer Ft

1 000 ezer Ft

Áfa befizetés

1 000 ezer Ft

Általános tartalék

1 000 ezer Ft

2013. évi tartalék
2014. évi tartalék

Össszes kiadás

1 000 ezer Ft

382 015 ezer Ft
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IV.

TOVÁBBI INFROMÁCIÓK

Kiegészítő megjegyzés:

A Magyar Evezős Szövetség az állami támogatásból származó bevételek folyósítására és
felhasználási feltételeire a Magyar Olimpiai Bizottsággal és más szervezetekkel - a MESZ
adósság-konszolidációjára vonatkozó szerződésen kívül - még nem kötötte meg a
támogatási szerződést. A költségvetésben szerepeltetett bevételek mértéke a szervezetek
képviselőitől kapott tájékoztatás és személyes egyeztetés eredménye. Amennyiben a
szerződések megkötéséig a támogatási összegek változnak, úgy természetszerűleg a
tervezett feladatok finanszírozása is változhat.
Kérjük a Közgyűlést, hogy ezzel a feltétellel fogadja el a 2013. évi költségvetést.

Határozat szövege:

A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a 2013. évi költségvetés
tervet az abban szereplő jogcímenkénti előirányzatokkal.
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