Fonyódi Sporthorgász Egyesület
8640 Fonyód, Május 1.u.5.
Szám: 6/2017
Közhasznúsági Jelentés
Év: 2016.

Szervezet neve: Fonyódi Sporthorgász Egyesület

Székhely: Fonyód
Kapcsolattartó: Szőllősi József Elnök 8640 Fonyód, Badacsony u. 3.
Közhasznúsági jelentés szövege:
Az egyesület 1954 óta működik. A Somogy megyei Bíróság közhasznú szervezetként a
Pk.60074/1989/1. számú határozatával 72/1989 nyilvántartási szám alatt jegyezte be a
nyilvántartásba. Legfőbb célkitűzéseink: a Balaton vízminőség védelmére nevelés, a
partszakasz időnkénti takarítása, tisztántartása. A horgászni kívánó tagok, valamint bel-, és
külföldi turisták részére horgásztanya fenntartása, üzemeltetése, részükre horgászhely
biztosítása, horgászengedélyek beszerzésének helyben biztosítása. A horgászok társadalmi
rend megbecsülésére, az együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a
természet szeretetére és védelmére való nevelés.
Csatolt mellékletek: 1./ 2016. évi mérleg
2./ Mérlegbeszámoló eredmény levezetése
3./ Közhasznúsági melléklet
Fonyód, 2017. január 22.
Szőllősi József sk.
Fonyódi Sporthorgász Egyesület Elnöke
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1./ Közhasznú szervezet azonosító adatai:
Név: Fonyódi Sporthorgász Egyesület
Székhely: 8640 Fonyód, Május 1. u. 5.
Bejegyző határozat száma: Pk. 60074/1989/1.
Nyilvántartási szám: 72/1989
Képviselő neve: Szőllősi József egyesületi elnök
2./ Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Balaton vízminőségének védelmére nevelés, partszakasz takarítása, tisztántartása, a
természet és a környezet megóvására nevelés. A horgászni kívánó tagok, valamint bel, és külföldi turisták részére horgásztanya fenntartása, üzemeltetése, részükre
horgászhely biztosítása, horgászengedélyek beszerzésének helyben történő biztosítása.
3./ Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként ) , azok szervezése:
Az egyesület elsődleges célja a szabadidő jobb, kulturáltabb kihasználásán túlmenően
a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagok és a Fonyódon üdülő kűl-, és belföldi
vendégek részére horgászengedélyek beszerzésének, horgászati lehetőségek
biztosítása. A horgászok társadalmi rend megbecsülésére, az együttélés és a
horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére
való nevelés.
- Közfeladatok, jogszabályhely: Alapító okirat, 2011. évi CLXXV. Tv., 2005. évi
LXXXVIII. Tv., 1997. évi CLVI. Tv., 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet.
a./ Tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi társadalmi szolgáltatást végez. Ezen
belül horgásztanyát tart fenn a horgászok részére.
b./ Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeke,
ennek érdekében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és
rendelkezéseket.
c./ Tagjaival biztosítja a halállomány védelmét, részt vesz a környezet, a természet
megóvásában, szükség esetén a keletkezett károk helyreállításában.
d./ Az egyesület kezelésében és tulajdonában lévő vagyont megőrzi, gondosságával
igyekszik gyarapítani.
e./ Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat leküzdésében, valamint a
vizek tisztasága és a természet védelmében.
f./ Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő
szakismeretek gyarapítására.
g./ Halfogó versenyeket rendez.
h./ Következetes kapcsolatot tart fenn a Horgász Egyesületek Somogy Megyei
Szövetségével, és a Balatoni Halászati Np. Zrt.-vel.
i./ A törvényben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
j./ Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az önkormányzati
szervek,az illetékes érdekképviseleti, illetve szövetségi szervek és saját tagjai
erkölcsi , valamint anyagi segítségét.
- Célcsoport: A horgász társadalom.
- Létszáma: 601 fő, felnőtt tag, + napijegyes üdülővendég , továbbá szavazati joggal
nem rendelkező gyermek horgászok,
- Közhasznú tevékenység főbb eredményei Rendszeres a hozzánk tartozó Balatoni
partszakasz és meder tisztántartása, a döglött halak uszadékok eltávolítása, jelentések

-3elkészítése a hatóságok felé, a szabályokra történő folyamatos oktatás, melynek
következtében rendezett és tisztántartott a Horgásztanya és az egyesülethez tartozó
partszakasz és vízfelület
Szabálytalanságért jogerős fegyelmi felelősségre vonás, illetve szabálysértési
eljárásra az elmúlt évben nem került sor..
4./ Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:
Felhasznált vagyonelemek megnevezése:
Vagyonelem értéke Felhasználás célja
- saját forgó tőke
3.269 eFt
egyesület működtetése
- BHG Np. Zrt. Horg. eng. értékesítés:
10.611 eFt
jegyigény biztosítása
- SM.-i Horgászegyesületek Szöv. Értékcikk.
1.851 eFt
Állami jegy biztosítása
5./ Cél szerinti juttatások kimutatása:

Előző év
0
6./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
0
A./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0

Tárgy év
0
0
0

7./ Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:
Alapadatok:
Előző év
B./ Éves összes bevétel:
14.214 eFt
Ebből:
C./ a SZJA 1 %- ként átutalt összeg:
37 eFt
D./ Közszolgáltatási bevétel:
12.151 eFt
E./ Normatív támogatás:
0
F./ EU strukturális alapjaiból, ill Kohéziós Alapból
Nyújtott támogatás:
0
G./ Korrigált bevétel: (B-(C+D+E+F))
2.027 eFt
H./ Összes ráfordítás : (kiadás):
13.651 eFt
I../ Ebből személyi jellegű ráfordítás:
0
J./ Közhasznú tevékenység ráfordításai:
12.151 eFt
K./ Adózott eredmény :
563 eFt
L./ A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
Önkéntes tevékenységet végző személyek száma:
( a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. Tv.-nek megfelelően)
11 fő
Erőforrás-ellátottsági mutatói
Ectv. 32.§ (4) a) (B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft
Ectv. 32. § (4) b) (K1+K2)/2 ≥ 0
Ectv. 32.§ (4) c) (I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25
Társadalmi támogatottság mutatói:
Ectv. 32. § (5) a) (C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02
Ectv. 32. § (5) b) (J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5
Ectv. 32. § (5) c) (L1+L2)/2≥ 10 fő

Tárgy év
14.258 eFt
81 eFt
12.463 eFt
0
0
1.714 eFt
13.731 eFt
0
12.463 eFt
527 eFt

11 fő

mutató teljesítése
igen
igen
nem
0,031
0,899
11 fő

igen
igen
igen

Fonyód, 2017. Január 22.
Szőllősi József elnök sk.

