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Spartan Cheerleading Sportegyesület 
2400 Dunaújváros, Római körút 30.4/3. 
 

Beszámoló, jelentés 
2016. évről 

 
A Spartan Cheerleading Sportegyesületet 2016.szeptember 8-án alapították. A 
Székesfehérvári törvényszék 0700/Pk.60133/2016. számú végzés alapján 3061. sorszám alatt 
vette nyilvántartásba 2016.november 18-án. A szervezet új nyilvántartási száma: 07-02-
0003061 
Az NAV Fejér Megyei Igazgatósága 2016.november 18-án vette nyilvántartásba. 
 
Az Egyesület célja: 
Az egyesület fő célja sporttevékenység, mint alaptevékenység szervezése, valamint a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése elsősorban a cheerleading sportágban. A magyar 
sport hagyományos szervezeti alapegységeként az egyesület célja továbbá a versenysport, a 
tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport műhelyeként, amely részt kíván 
vállalni az utánpótláskorú fiatalok nevelésében, a felnőtt sportolók képzésében, tagjainak a 
versenyeztetésében, valamint elősegíti ezen személyek társadalmi öntevékenységét és ezzel a 
közösségi élet kibontakoztatását. Célja továbbá a tagok szabadidős és hobbi tevékenysége 
hasznos eltöltésének szervezése és segítsége. 
 
Az Egyesületnek  2016.évben 418 E Ft bevétele származott, melynek összetétele az alábbi: 
 

• Tagdíjak      40 E Ft 
• Támogatások     378 E Ft 

 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így ebből a tevékenységből bevétele 
nem származott. 
 
Az Egyesület működési költségei 378 E Ft-ot tettek ki, melyből az alábbi tételek kerülnek 
kiemelésre: 

• Bérleti díjak         378 E Ft 
 

A 2016.évi működés eredménye  40 E Ft. 
 
Záradék: 
Az Egyesület közgyűlése a beszámolót elfogadta 2017.május 22-én. 

                             Árgyelán Dominika
        az Egyesület elnöke
    


