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PÉCSI HONVÉD SPORTEGYESÜLET
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2016. évről
valamint a2017. évi költségvetési terv, és fő feladatok
Szervezet neve: Pécsi Honvéd Sportegyesület (PHSE), Székhely: 7621 Pécs, Király u. 13., Telep és ügyviteli hely: 7621 Pécs, Kisfaludy u. 5.,
Bírósági bejegyzés száma: PK-60164/1989/21, Adószám: 19940818-1-02, Képviseli: Pintér Tibor elnök

Tisztelt Közgyűlés!
A Pécsi Honvéd Sportegyesület elnöksége a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette a PHSE
2016. évi közhasznúsági mellékletet, ami elválaszthatatlan részét képezi a jelen beszámolónak (PK-242-es
nyomtatvány), a szakmai- és pénzügyi beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetési- és fő feladat tervét,
amit a jelen formában terjeszt a Közgyűlés elé.
Általános rész
A PHSE 2016.ban nyújtotta be a Ptk. szerint előírt alapszabály módosítási kérelmét a Pécsi
Törvényszékhez. Az Országos Bírósági Hivatalnál a meghatározott módon, papír alapon letétbe helyeztük a
PHSE előző két év (2014 és 2015. évek) közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóit. 2016-ban az
egyesület 2 rendkívüli és egy rendes közgyűlést tartott. A két rendkívüli közgyűlésre az alapszabály
módosítási kérelem miatt volt szükség. Az elnökség 4 alkalommal ülésezett rendes ülésrendben.
A Pécsi Törvényszék 18.Pk.60.164/1989/32. sorszámú végzésével jóváhagyta az alapszabály
módosítási és közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet, amely 2016.10.10. napjával
jogerőre emelkedett.
A sportegyesület 2016-ban 69 fő fizető taggal rendelkezett. A PHSE legfőbb szerve a közgyűlés, ami
a tagság összessége. A sportegyesületet a közgyűlések közötti időszakban háromfős elnökség irányítja és az
elnök vezeti.
Az Országgyűlés 2016. november 11-én megalkotta a 2016. évi CXXXII. törvényt a Honvédelmi
Sportszövetségről. 2017 januárjában megalakult a HS és áprilisban bejegyzésre került. A HOSOSZ alapító
tagja a HS-nek és az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatot képviseli.
A PHSE munkája alapcél és közhasznú feladatokban valósult meg. Az alapcél szerinti feladat
körében a tagok bevonásával összehangolt, tervezett és szervezett keretek között zajló szabadidős sportolási
lehetőséget biztosított. Ebbe a tevékenységbe bele tartoznak a működési feltételek megteremtését és
fenntartást szolgáló tevékenységek is. Ezt a munkát operatív, napi szinten az elnökség, a szakosztályvezetők
valamint a megvásárolt könyvelői szolgáltatás látta el.
Közhasznú tevékenység során elsősorban a Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó, de
a védelmi képességek fenntartása szakfeladat, valamint az ágazat állami feladatát segítő, az állomány
kiképzési kereteken kívüli, szabadidőben, civilszervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett
sportolási feltételek biztosítása, a katonák számára előírt egészségi, pszichikai és fizikai megfelelés
támogatása, volt a fő feladat.
E tevékenység kiegészült a hazafias és honvédelemi nevelés keretében végzett katonasuli és a haditorna,
valamint a légfegyveres lövészet programmal.

I. fejezet
2016. évi pénzügyi költségvetés (bevételek és ráfordítások) fő számai:
A Pécsi Honvéd Sportegyesület a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 2016-ban a
közgyűlés által jóváhagyott feladat- és költségvetési terv szerint, a csatolt egyszerűsített beszámoló és
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közhasznúsági mellékletben levezetett bevétel-ráfordítás, illetve eredmény kimutatás szerint gazdálkodott. A
gazdálkodás fő számai:

2016. évi bevételek:
2015. évi pénzeszköz maradvány
ehhez bevétel
otp kamat
2016. évi hm támogatás
Szja 1%-os felajánlás
2016. évi tagdíj
HOSOSZ céltámogatás
EGYÉB bevétel (baranta+szrt)
sum.bevétel
2016. évben gazdálkodni lehetett

718 eft
0 eft
0 eft
68 eft
414 eft
420 eft
315 eft
1217 eft
1.935 eft

(2016 évi nyitás)

A 2016 évi bevételek és a tárgyévi nyitómérleg pénzeszközzel együtt a PHSE 1.935.000.-ft forrással
rendelkezett az év során. 2016-ban a tervekhez képest a bevételi oldal (céltámogatásokkal) kedvezőbben alakult a
tervezettnél.
2016. évi kiadások, ráfordítások
Szakosztályok éves működése
PHSE. éves műk. költsége
Terem bérleti díj
Honvédelmi Nevelés „ENH”, „OHT”
Nemzetközi Focitorna
sum.kiadás

Pénzeszköz maradvány
ebből: OTP
lekötve
pct

530 eft
97 eft
210 eft
162 eft
201 eft
1200 eft

(ebből 11 eft otp szla.költség)

1.935 eft (gazdálkodási keret)
-1.200 eft (éves felhasználás)
735 eft (+16 eft a 2015-es maradványhoz képest)

526 eft
200 eft
9 eft

Pénzügyi beszámoló összegzése:
A bevétel (1935 eft) és a kiadás (1200 eft) tárgy évi eredménye +16 eft, ami pozitív. Az egyesület
pénzeszköz állománya a 2016. évi nyitó pénzeszközhöz viszonyítva, ami 719 eft volt, +16 eft-al nőtt.
A fent leírtakra figyelemmel megállapítható, hogy az egyesület 2016-ban a közgyűlés által
jóváhagyott költségvetésében meghatározott pénzgazdálkodást folytatatott, és 735 eft. pénzeszközt
realizálhatott a tárgyév végén.
A PHSE 2016.évben a HOSOSZ -től kapott céltámogatás felhasználásáról, (melyet az „Egy nap a
honvédelemért!” – 2016-2017 elnevezésű program szervezésére, az Országos Haditorna Verseny – 2016-2017
elnevezésű Baranya megyei honvédelmi ifjúsági verseny megszervezésére, lebonyolítására és terembérleti díjra
használt fel) az elszámolást elkészítette és a meghatározott időre felterjesztette a Honvéd Sportegyesületek
Országos Szövetségéhez.
A PHSE 2016. évben a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft -től kapott adomány felhasználásáról,
(melyet a szerződés szerint „a Pécsi Honvéd Sportegyesület labdarúgó szakosztálya által a 2016. évi őszi
nemzetközi kispályás focitorna lebonyolításával kapcsolatos költségekre használt fel) az elszámolást
elkészítette és a meghatározott időre felterjesztette a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-hez.

3

A sportegyesületnek tartozása és hitele nincs. A személyi jövedelemadó meghatározott részének
adózó rendelkezése szerint (Szja 1%) a PHSE részére felajánlott 68 eft-ot az elnökség javaslata alapján, a
közgyűlés jóváhagyásával 2017. december 31-ig tervezzük felhasználni.
Tisztelt Közgyűlés!
A sportegyesület a közhasznú jogállás kritériumához szükséges mutatók közül az erőforrás
ellátottság vonatkozásában és a társadalmi támogatottság mutatói vonatkozásában is megfelel az
előírásoknak.
A jelen szakmai- és pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képezi a PHSE egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete, amely dokumentumokat minden Tag részére hozzáférhető módon
közzé tettünk a közgyűlésen.

II. fejezet
2016 évi szakmai beszámoló:
A Pécsi Honvéd Sportegyesület keretén belül a 2016. évben labdarúgó szakosztály, asztalitenisz
szakosztály, túra és tájfutó szakosztály, AIKIDÓ szakosztály, rádió-amatőr szakosztály és Baranta
szakosztály működött 69 fő taglétszámmal.
A Pécsi Honvéd Sportegyesület 2016. évi tevékenységét a versenyek és szabadidősport
rendezvények szervezése, lebonyolítása, a hazai versenyen való részvétel, a versenyzők versenyekre való
felkészülése, az MH. amatőr bajnokságokon, illetve a hazai helyi és országos versenyeken való részvétel
határozta meg.
E tevékenység kiegészült a közhasznú feladatok ellátása terén a hazafias és honvédelemi nevelés
keretében végzett katonasuli és a haditorna, valamint a légfegyveres lövészet programmal, melyet az „Egy
nap a honvédelemért!” – 2016-2017 elnevezésű program, valamint az Országos Haditorna Verseny – 20162017 elnevezésű honvédelmi ifjúsági verseny megszervezésével, lebonyolításával valósítottunk meg.
Ennek megfelelően:
a versenyek és szabadidősport rendezvények szervezése lebonyolítása területén

- az AIKIDÓ szakosztály kyu és dan felkészítő edzőtábort szervezett
- megrendeztük a „március 15,-ei asztalitenisz emlékversenyt
- az AIKIDÓ szakosztály országos edzőtábort szervezett

2016 márciusban
2016 márciusban
2016 júliusban

20fő
20+15fő
30+10fő

2016 szeptemberben

30+20fő

2016.december

40fő

(Nagyharsány, Czéh László, Kriszt Gábor sensei-ek vezetésével)

- megrendeztük a „zrínyi” asztalitenisz emlékversenyt
(amely egyben a városi évadnyitó bajnokság is volt)

- az AIKIDÓ szakosztály nemzetközi edzőtábort rendezett

(PHSE AIKIDÓ szakosztály,((shinken aikido dojo)) Günther Steger sensei vezetésével)

- közösen megrendeztük az „Országos Haditorna” őszi fordulóját

2016.október

120 fő

(MH.HKNYP 7.KIÉI +, baranta szakosztály)

- közösen megrendeztük az alábbi helyszíneken az „Egy nap a honvédelemért!” – 2016-2017 elnevezésű
programot
(MH.KIKNYP 7.KIÉI + baranta szakosztály)
2016. 06. – 12.hó
800fő
június hónapban:
július hónapban:
augusztus hónapban:
szeptember hónapban:
október hónapban:

- Barátság kupa

4 csapat

- Nagy László Gimnáziumban Komló
- PÉCSI SZC II. BÉLA Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája és kollégiumában Pécsvárad
- Baranya Megyei Polgárőr Szövetség Sportnapján Boda
- XV. Megyei Polgárőr Szakmai és Véradó Napon Orfű
- X.Megyei Polgárőr Járőrversenyen Nagykozár
- Járási Honvédelmi napon Szigatvár
- PÉCSI SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziumában

2016 november

50 fő
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a hazai, helyi és országos versenyeken való részvétel területen
- 2016. évi Pécsi városi labdarúgó és asztalitenisz bajnokság
- 2016. évi Pécsi vasutas nap
- Barátság labdarugó torna
- különböző focikupák
- Pécsi-Tüke asztalitenisz verseny
- Pécs-Harkány országúti futóverseny
- Rádió Amatőr URH Országos Bajnokság
- az ország különböző helyein baranta edzőtáborokon való részvétel
- az ország különböző helyein AIKIDÓ edzőtáborokon való részvétel
- különböző helyi futó versenyeken és teljesítménytúrákon,
- helyi, országos és nemzetközi edzőtáborokban

25fő
15fő
10fő
15fő
6fő
6fő
5fő
3-5fő
10-15 fő
15 fő
20fő

a versenyzők versenyekre való felkészítése területen
- a felkészülés érdekében több alkalommal terem-és pálya bérléssel biztosítottuk a felkészülési tevékenységet
a szakosztályok részére.
A szakosztályok tagjai a több helyi és országos sporteseményen az alábbi eredményeket érték el:
- Pécs-Harkány futóversenyen egyéniben
Csapatban

47/105/123, .hely
9/65/78. hely

- 2016. évi városi labdarúgó bajnokság
az „50+” bajnokságban a pécsi honvéd old boys csapata
az „50+” bajnokságban a pécsi honvéd se. csapata
- 2016. évi Pécsi vasutas nap
- Pécs-Eszék magyar oktatási központ labdarugó torna

2. hely
8. hely
6. hely
4. hely

- 2016.-17 évi városi asztalitenisz bajnokság
- „március 15” asztalitenisz emlékverseny
- „zrínyi” asztalitenisz emlékverseny

1.oszt.-ban

honvéd 1
2. helyezést ért el
honvéd 2
7. helyezést ért el
A/B/C helyezések
A/B/C helyezések

- Rádió Amatőr URH Országos Bajnokság

1. hely

- Baranta (Mecseki Sólymok) III. Rossebb Kupa

kesék 2.,3. hely
öskü 1 hely

- AIKIDÓ-ban nincs versenyzés. Az eredményeket a sikeres kyu és dan vizsgákban mérik:
2016-ban sikeres vizsgát tett:
6-2 fokozatú kyu vizsga: 5fő
- a túra és tájfutó szakosztály tagjai szabadidős sporttevékenység keretében részt vett különböző helyi futó
versenyeken és teljesítménytúrákon
- a labdarúgó szakosztály tagjai részt vettek különböző helyi és megyei labdarúgó tornákon ahol különböző
helyezéseket értek el
2016-ben a sportegyesület az alább kapcsolatokat ápolta
elnökség
MH.KIKNYP 7.KIÉI, BMPSZ, PSNZRT, HOSOSZ
labdarúgás
MÁV, Eszéki MOK, TAX-TEAM
futás:
FITBIKE, MMT, PVSK
asztalitenisz
városi csapatok eredménye az emlékverseny
AIKIDÓ
városi és országos klubok
RAM
MRASZ, országos szövetség
Baranta
városi és országos klubok

Az elnökségi ülésezések 3 havonta megtörténtek a rendezvényeken, vagy telefonon történő konzultációkon,
az előírt okmányokat éves zárásokat az elnökség elkészítette.
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Az elnökség nevében kijelentem, hogy a PHSE a 2016-ra tervezett rendezvényeit az alapszabályban
lefektetettekkel összhangban tervezte és a betervezett feladatait a 2016 os közgyűlési határozatban biztosított
évközi módosításokkal teljesítette ezért a PHSE éves tevékenységét jó-ra értékelem.
Az elnökség a 2016. évre vonatkozóan elkészítette
az új alapszabályt, a statisztikai jelentést, a szakmai
beszámolót, a pénzügyi beszámolót, az egyszerűsített beszámolót, a közhasznú jelentést, közgyűlési
jegyzőkönyvet
elküldte

a NAV felé az adóbevallást és az 1%-os jogosultsági igazolást
az adatokat a KSH felé
letétbe helyeztük az OBH-nál az előírt okmányokat

Összefoglalva a PHSE 2016. évi alapcél szerinti és a közhasznú tevékenység körébe tartozó
feladatokat, illetve az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan megállapítható, hogy a tárgyévben több mint
14 kiemelt programot szervezett és finanszírozott a sportegyesület. Ezen túl, az egyesületünkben napi
rendszerességgel biztosítottuk tagjaink és az állomány számára a sportolási feltételeket.
Honvédelmi, ifjúsági versenyek szervezése területén kiemelt projekt volt az „Egy nap a honvédelemért!”, az
„Országos Haditorna versenysorozat”, a „lövészeti” program.
A versenyek rendezése során a PHSE kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a megrendezett
versenyek arculatukban tükrözzék és népszerűsítsék a Magyar Honvédséget, továbbá járuljanak hozzá a
haderő és a civil társadalom kapcsolatának erősítéséhez.
A sportegyesület 2016. évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között zajlott, annak
eredménye pozitív. A PHSE saját pénzeszköze nem csökkent és pozitívban realizálódott.

III. fejezet
2017. évi fő feladatok és költségvetési terv
A PHSE 2017- ben az alábbi versenyeket tervezi megrendezni:
1./ A tervezett verseny, rendezvény

FUTÁS

Neve: Pécs-Harkány országúti futóverseny, (HSE-k, egyéni, csapat)
Ideje: Terv szerint 2017 március 2. vasárnapja
Helye: Pécs-Harkány 58.sz. út

2./ A tervezett verseny, rendezvény

ASZTALITENISZ

Neve: Március15 emlékverseny, Pécsi Honvéd Se. Pécsi házi bajnokság.
Városi I-II o.-ban szereplő fegyveres és civil csapatok, + Meghívott alakulatok, honvéd sportegyesületek
Ideje: 2017 Március15 körüli hétvége
Helye: Pécs (7. KIÉI) Várható résztvevők létszáma:30-40 fő

3./ A tervezett verseny, rendezvény

ASZTALITENISZ

Neve: Zrímyi emlékverseny. Városi évadnyitó bajnokság.Városi I-II o.-ban szereplő fegyveres és civil csapatok.
Ideje: 2017 Szeptember vége
Helye: Pécs (7.KIÉI)

4./ A tervezett verseny, rendezvény

LABDARÚGÁS

Neve: Barátság focikupa, Pécsi Honvéd Se., Meghívásos, Meghívott fegyveres testületek és HSE-k.
Ideje: 2017 október-november
Helye: Pécs, iskolai tornaterem

5./ A tervezett verseny, rendezvény

ASZTALITENISZ

Neve: Borbála emlékverseny, Pécsi Honvéd Se., Meghívásos
Meghívott alakulatok, honvéd sportegyesületek, városi fegyveres testületek és városi I-II osztályban induló csapatok.
Ideje: 2017 december eleje
Helye: Pécs (7.KIÉI), vagy iskolai tornaterem a létszám függvényében

6./ A tervezett rendezvény

AIKIDÓ BARANTA

Neve: Vizsgával egybekötött edzőtábor, Meghívott sportegyesületek,
Ideje: 2017. június-július
Helye: Nagyharsány,

6
7./ A tervezett rendezvény

AIKIDÓ

Neve: Vizsgával egybekötött nemzetközi edzőtábor, Meghívott sportegyesületek,
Ideje: 2017. november
Helye: Pécs

A megrendezésre kerülő katonai jellegű versenyek a HOSOSZ által kiadott 2016. Évi Sportnaptárban
szerepelnek.
A pályázott események megvalósítását a HOSOSZ finanszírozásával kívánjuk megvalósítani az alábbiak
szerint:
A tervezett rendezvény PHSE 2017.éves működése és tevékenysége
Neve: PHSE szakosztályai éves tevékenységének támogatása (versenyek szervezése, versenyeken való indulás,
terembérlet stb.)
Ideje: 2017. folyamatos
Helye: Magyarország
Támogatási igény/+önrész: 300/+200 eft

A PHSE 2017. évre tervezett azon programjai, amelyeket a honvédelem érdekében HM-HS-HOSOSZ
támogatásával tervez megvalósítani:
1./ A tervezett verseny, rendezvény

OHT

Neve: Országos Haditorna Verseny (megyei középiskolák csapat)
Ideje: Terv szerint 2017 tavasz, ősz
Helye: Pécs környéke
Támogatási igény/+önrész: 100/+0 eft

2./ A tervezett verseny, rendezvény

„ENH” program

Neve: Egy Nap a Honvédelemért program
Ideje: 2017 folyamatos
Helye: Megyei középiskolák, nyári táborok, együttműködő szervezetek programjai
Támogatási igény/+önrész: 120/+0 eft

3./ A tervezett verseny, rendezvény

Pécs-Harkány Országúti félmaraton

Neve: Pécs-Harkány országúti félmaraton középiskolai váltó (megyei középiskolák csapat)
Ideje: 2017 március második vasárnapja
Helye: Pécs-Harkány
Támogatási igény/+önrész: 10/+10 eft
(a jelentkező csapatok létszámától függ a nevezési díj)

4./ A tervezett verseny, rendezvény

IV.TÁLTOSFUTÁS

Neve: IV. TÁLTOSFUTÁS akadály és terepfutó verseny (megyei középiskolák csapat)
7 km hosszúságú, számtalan természetes és 13-16 épített akadállyal nehezített, nagy szintkülönbségű pálya
Ideje: 2017 április
Helye: Pogány Zsályaliget
Támogatási igény/+önrész: 40/+20 eft
(a jelentkező csapatok létszámától függ a nevezési díj)

5./ A tervezett verseny, rendezvény

MENETGYAKORLAT(TEREPTÚRA)

Neve: 15-30 km es menetgyakorlat katonai feladatok végrehajtásával
(a proramban résztvevő középiskolák )
Ideje: 2017 folyamatos
Helye: Iskolák környéke, Pécs, Mecsek
Támogatási igény/+önrész: 20/+10 eft/alkalom
(a jelentkező iskolák számától függ)

6./ A tervezett rendezvény

Erzsébet tábor

Neve: hősök napja
Ideje: 2017.06.18 – 2017.08.25 szerdánként (10 alkalom)
Helye: Fonyódliget Erzsébettábor
Támogatási igény: 50 eft/alkalom (500 eft)

7./ A tervezett rendezvény
Neve: technikai bemutató
Ideje: 2017.06. – 2017.08.
Helye: Pécs-Pogány reptér
Támogatási igény: 500 eft

Sportrepülő szakosztály bemutatója
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A pályázott események mellett a szakosztályvezetőkkel történt egyeztetésnek megfelelően a PHSE 2017ban az alábbi bajnokságokban és versenyeken tervezi részvételét:
Pécsi városi kispályás labdarúgó bajnokság
Pécsi városi asztalitenisz bajnokság
MH amatőr bajnokságok
Magyar Honvédség Sportnapja
honvédelmi járőrverseny
AIKIDÓ edzőtábor
nemzetközi AIKIDÓ edzőtábor
Baranta edzőtábor és bemutatók
„Egy nap a honvédelemért!” program
„Országos Haditorna versenysorozat”
Katona Suli programok

A PHSE 2017 tervezett bevételek, kiadások, ráfordítások:
A 2017-os programhoz tervezett bevétel:
2016. évi tagdíjbevétel:
a felajánlott személyi jövedelemadó 1%
HOSOSZ támogatás alapcél és éves működésre
HOSOSZ támogatás közhasznú feladatellátására
HS támogatás Erzsébet tábor
HS támogatás Sportrepülő szakosztály bemutató
summ.bev:
maradvány

450eft (75 fő)
40eft
300eft
310eft
500eft
500eft
2100eft
735 eft

A PHSE 2017-re tervezett bevételei és a 2016. évi pénzeszköze együtt 2.835.-eft költségvetési
forrást biztosít az egyesület alapcél és közhasznú feladatai ellátására.
Az elnökség javasolja, hogy a pályázati és a meglévő pénz felhasználását az eddig jellemző
takarékosság és célszerűség figyelembe vételével fogadja el a közgyűlés.
Az elnökség javasolja, hogy a szakosztályok részére a befizetett tagdíjak teljes elköltését és az évközbeni bevételeik 20%-os tartalékolással történő felhasználását, az éves program megvalósítására a
támogatási pénzkeretet, a működésre 90 eft-ot, biztosítsunk a betervezett programok alapján.
Továbbá az elnökség javasolja, hogy a téli időszakban a felkészülés és szinten tartás érdekében
ebben az évben is béreljen a sportegyesület termet támogatási pénzkeretből, illetve, hogy a felajánlott 1%-at
terembérletre, sportfelszerelések vásárlására és működési költségekre fordítsuk.
Táblázatosan: Felhasználási javaslat 2017-re:
alapcélra:
Szakosztályok éves működésére
PHSE műk
terembérlet
közhasznú feladatra: (a támogatás mértékében)

500 eft
90 eft
200 eft
1.300 eft

2.090 eft
A PHSE 2017. évi 2.100.-eft bevétele és a tervezett összes ráfordításának 2.090.-eft tárgyévi
eredménye 10.-eft eredményt fog hozni.
A tervezett bevétel, ha nem kapjuk meg a támogatást csak a meglévő tőkénkből történő
kiegészítéssel biztosítja a sportegyesület 2017. évi alapcél szerinti feladat költségeit.
A fentiek figyelembe vételével az elnökség javasolja, ha az egyesület nem kapja meg a támogatási
összeget akkor saját forrásból teljesen, saját forrásból részben vagy a betervezett program eltörlésével
biztosítsa a közgyűlés a 2017. évi programokat.
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Javaslom adott esetben az elnökség és a szakosztályvezetők döntésére bízni a fentieket.
Az ismertetett adatok alapján az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a PHSE 2017 évre
vonatkozó feladattervét, költségvetés tervezetét, amely szerint a sportegyesület 2.090 eft, valamint az elnyert
plusz támogatási pénzek és az adó 1%-visszautalás kiadását tervezi.
Végezetül az elnökség javasolja, hogy a tagsági díjat a közgyűlés a továbbiakban is havonta 500 ftban állapítsa meg.
Tisztelt Közgyűlés!
A Pécsi Honvéd Sportegyesület elnöksége kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett 2016. évi
közhasznúsági mellékletet, pénzügyi és szakmai beszámolót, a 2017. évi költségvetési tervet, valamint a fő
feladatokat, határozatban fogadja el.
Pécs, 2017. május 18.
Tisztelettel:
Pintér Tibor
( PHSE elnök)

