Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez6
Közhasznúsági melléklet 2014.év
1. A szervezet azonosító adatai
név:
JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
székhely:
5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4.
bejegyző határozat száma:
16.PK.61592/1994/11
nyilvántartási szám:
16/03/00421
képviselő neve:
GUBICZ ANDRÁS
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A város jó képességű, tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekeinek és felnőttjeinek
támogatása, segítés tanulásban, fejlődésben.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) Ebben az évben is támogatni
tudtuk a jó képességű gyermekeket, értékes ismeretterjesző könyvekkel, eszközökkel. Felnött
lakosság részére biztosítottuk a TELEHÁZ informatikai eszközeinek használatát.
OKTATÁS,NEVELÉS,
közhasznú tevékenység megnevezése:
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
2011.évi CXC.tv.4§ a nemzeti köznevelésről
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
2001.évi CI.tv. a felnőttképzésről 3§
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek,csoportok
a közhasznú tevékenységből részesülők
285
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2014. évben 98 ezer ft értékben tudtunk
ismeretterjesző könyveket juttatni a rászorúló és jó képességű általános iskolai tanulóknak.
Óvodás gyermekek részére rajzversenyt, vetélkedőket szerveztünk. Foglalkoztatásukhoz
szakmai anyagot, festékeket vásároltunk. Rész vettünk a helyi „Apáról fiura „ rendezvény
előkészítésében, meghívókat, plakátokat készítettünk részükre.Összességében e feladatra : 98
ft-ot fordítottunk.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasználás
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke*
célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Hátrányos helyzetű gyermekek,
felnőttek,oktatása, képességfejlesztése
Rehabilitációs foglalkoztatás bér
Önszerveződő közösségek támogatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Előző év*

Tárgyév*

205

98

3905
270

4050
34

Előző év (1)*
0

Tárgyév (2)*
0

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)*
B. Éves összes bevétel
7505
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás

Tárgyév (2)*
8109

88

197

440

330

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6977

H. Összes ráfordítás (kiadás)

7288

8023

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

4967

5585

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7288

8023

217

86

K. Adózott eredmény

7587

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

Jászkisér, 2015. március 04.

…………………………………
képviselő aláírása
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Közhasznúsági melléklet 2014.év
1. A szervezet azonosító adatai
név:
JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
székhely:
5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4.
bejegyző határozat száma:
16.PK.61592/1994/11
nyilvántartási szám:
16/03/00421
képviselő neve:
GUBICZ ANDRÁS
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány támogatást biztosít a település hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek
esélyegyenlőségét, képességfejlesztését segítő civil szervezetek részére .Együtt működünk az
óvodai és általános iskola tánc, sport, ének csoportjaival.A Roma nemzetiségi önkormányzat
munkájához eszközöket, biztosítunk. Természetbeni segítséget adunk a helyi civil szervek
rendezvényeinek lebonyolításához, meghívók, oklevelek, szórólapok készítésével. (
Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó egyesület, Ifjúsági Egyesület, Csete Balázs Helytörténeti
szakkör.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
Gyermekek testi-lelki fejlődését segítők támogatása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
2011. évi CLXXXIX. tv. 6§ Magyarország helyi
közfeladat, jogszabályhely:
önkormányzatairól
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
önszerveződő csoportok, közösségek és tagjaik
a közhasznú tevékenységből részesülők
220
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Támogatást biztosítottunk az óvodások
rendezvényeihez és az „Apáról-Fiúra” gyermek helytörténeti rendezvényt üdítővel,
szendvicsekkel, jutalom édességgel, oklevelek, meghívók készítésével támogattuk. E célra 34
e. ft-ot tudtunk 2014. évben fordítani.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasználás
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke*
célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Hátrányos helyzetű gyermekek,
felnőttek,oktatása, képességfejlesztése
Rehabilitációs foglalkoztatás bér
Önszerveződő közösségek támogatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év*

Tárgyév*

205

98

3905
270

4050
34

Előző év (1)*
0

Tárgyév (2)*
0

A vezető tisztségviselőknek nyújtott
0
juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

0

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

Előző év (1)*
7505

Tárgyév (2)*
8109

88

197

440

330

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6977

7587

H. Összes ráfordítás (kiadás)

7288

8023

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

4967

5585

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7288

8023

K. Adózott eredmény

217

86

C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

Jászkisér, 2015.március 4.

…………………………………
képviselő aláírása
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3.

Közhasznúsági melléklet 2014.év
1. A szervezet azonosító adatai
név:
JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
székhely:
5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4.
bejegyző határozat száma:
16.PK.61592/1994/11
nyilvántartási szám:
16/03/00421
képviselő neve:
GUBICZ ANDRÁS
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapítványunk kiemelt célja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatása, esélyegyenlőségük javítása. Akkreditációval rendelkezünk, a NRSZ Hivatal
támogatásával 2014. évben 4 főt tudtunk alkalmazni. A dolgozók bér és járulék kiadása 4.991e
ft volt, a támogatással nem fedezett részt és a járulékos költségeket az alapítvány lakossági
támogatásból, saját bevételekből biztosítja.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 1998.évi XXVI. tv a fogyatékos személyek
közfeladat, jogszabályhely:
esélyegyenlőségének biztosításáról 21 §
fogyatékos és megváltozott munkaképességű
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők
4
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2014. évben 4 fő rehabilitációs foglalkoztatását
tudtuk biztosítani. Az alapítvány a Teleház létrehozásával a foglalkoztatott dolgozókkal
tevékeny rész vállal a település lakosaihoz a helyi információk eljuttatásában. Kommunikációs
tevékenységek bonyolításában. 2014. évben a szociális hozzájárulás adó emelkedett, így
növekedtek az alapítvány saját kiadásai is. Nagy eredmény, hogy így is biztosítani tudtuk a
vállalt foglalkoztatást.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasználás
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke*
célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Hátrányos helyzetű gyermekek,
felnőttek,oktatása, képességfejlesztése
Rehabilitációs foglalkoztatás bér
Önszerveződő közösségek támogatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Előző év*

Tárgyév*

205

98

3905
177

4050
270

Előző év (1)*
0

Tárgyév (2)*
0

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)*
B. Éves összes bevétel
7505
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
átutalt összeg

Tárgyév (2)*
8109

88

197

440

330

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6977

7587

H. Összes ráfordítás (kiadás)

7288

8023

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

4967

5585

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7288

8023

K. Adózott eredmény

217

86

D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

Jászkisér, 2015. március 4.

…………………………………
képviselő aláírása

