
 

 

A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2014-2017. gazdálkodási évek vonatkozásában 

 

 

A Bizottság a 2014-2017. évi gazdálkodás vizsgálatát a 2014-2017. évi beszámolók, valamint 

a Sportegyesület gazdasági ügyintézőivel folytatott egyeztetések alapján végezte el illetve 

készítette el jelentését. 

 

Előzmények 

 

Az előző Számvizsgáló Bizottság 2015. február 08-án végezte el a 2009-2013. évi jelentések 

vizsgálatát. Az akkori vizsgálat megállapította, hogy az Egyesület a törvényi előírásoknak 

megfelelően működött, de borzasztó nehéz likviditási helyzetben volt. Kötelezettség 

állománya meghaladta a 20 millió forintot, valamint folyamatban voltak előző évekre 

vonatkozó TAO elszámolások.  

 

Jogszabályi háttér 

 

A Bizottság vizsgálatát a hatályos jogszabályi előírások alapján végezte el, melyet különösen 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyéb szervezetek beszámoló készítési 

kötelezettségeit taglaló, 2014-2016 évekre vonatkozó 224/2000. Korm.rendelet, valamint a 

2017. január 01-től hatályos a 479/2016 évi (XII.28.) Korm.rendelet.  

 

Megállapítások: 

 

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a vizsgált négy évben a Répcelaki Sportegyesület 

gazdálkodása teljes mértékben helyreállt, kötelezettség állományait rendezte, előző időszakra 

vonatkozó részére átutalt társasági adó elszámolásait teljesítette, a vizsgált időszakban mind a 

kézilabda, mind a labdarúgás, valamint a kosárlabda szakosztályok terén több társasági adó 

támogatásos beruházást valósított meg, azokkal rendben elszámolt. Ezek az elszámolások 

megtörténtek az adott szakszövetség, valamint az Önkormányzat felé. Mindösszesen alig 

valamivel több, mint 1 millió forint összegű folyósított társasági adót kellett visszafizetni a 

Szakszövetség felé, miközben a teljesség igénye nélkül az alábbi beruházásokat hajtotta 

végre: 

kézilabda sportcsarnok megépítése, sporttelep teljes rekonstrukciója, rekortán pálya 

megépítése az iskola területén, sporttelepen lévő szállás megépítése, együttműködés a piac 

felépítésénél ( vizesblokk létesítése ). 

Az utánpótlás nevelésre ugyancsak rengeteg pénzeszközt fordított az Egyesület. Ennek 

köszönhetően valósult meg pl. a kézilabda sportcsarnok beruházása. Az Egyesület jelenleg 

négy szakosztályt működtet kézilabda, labdarúgás, teke, kosárlabda. A kosárlabda szakosztály 

ezen ciklus időszaka alatt került megszervezésre és elindításra. A kézilabda, labdarúgás, 

kosárlabda szakosztályok folyamatosan pályáztak TAO elszámolásos beruházásra és 

utánpótlás nevelésre, azokkal rendben elszámoltak. Ezen szakosztályok önálló 

számlavezetéssel rendelkeznek ( a törvényi előírásoknak megfelelően ), külön tárgyi eszköz 

és utánpótlás alszámlával rendelkeznek. Az Egyesület valamennyi bankszámláját a répcelaki 

Nyugat Takarék Szövetkezetnél vezeti, jelenleg 3 db főszámlával, 8 db alszámlával és 1 db 

betételszámolási technikai számlával rendelkezik. 

Az Egyesület két házipénztárat vezet, az egyik az egyesület vonatkozásában, a másik a 

kézilabda sportcsarnok vonatkozásában.  



 

 

Külső könyvelésen kívül az Egyesület gazdasági ügyintézőt foglalkoztat, valamint jelenleg 4 

fő főállású, 3 fő részmunkaidős, valamint 11 fő megbízásos jogviszonyban álló 

magánszemélyt foglalkoztat.  

Az Egyesület vezetőségével egyeztetve megállapítható, hogy az Egyesület beruházási céljait 

jelenleg kimerítette, jelenlegi célja a megvalósított beruházások működtetése.  

Az Önkormányzattal való együttműködése folyamatos és jónak mondható, alátámassza ezt, 

hogy az időszakban több szerződést kötött az Egyesület az Önkormányzattal. Az éves 

működési támogatási szerződések mellett kiemelendő, hogy szerződést kötött a sporttelep 

működtetésére, melynek keretében évi 2.400 E Ft összegű bérleti díj kerül megfizetésre, 

illetve elszámolásra az Önkormányzat felé.  

Szerződés készült a sportcsarnok Önkormányzati tulajdonában álló földterületére is, mely 

bérleti díjának összege évi 600 E Ft. A sportcsarnok megépítésére beruházási támogatást 

kötött az Önkormányzattal, mellyel rendben elszámolt. Ezen beruházás kapcsán rendben 

elszámolt a kézilabda szövetséggel is, melyről igazolással rendelkezik.  

A beruházások összege és a hozzá kapcsolódó támogatások következményeként a 

Sportegyesület 2018. évtől kezdődően az egyszeres könyvvitelről áttért a kettős könyvvezetési 

kötelezettség alá. 

Jelenleg az Egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, megfelelő finanszírozási forrásai 

rendelkezésre állnak, lejárt határidejű kötelezettség állománnyal nem rendelkezik. 

 

Fentiek alapján kérem az Egyesületet, hogy a Bizottság beszámolóját elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Répcelak, 2018. december 27. 

 

 

 

 

        Varga István 

                 bizottsági elnök 

 

 

 

 

 


