Közhasznúsági melléklet
a 350/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet szerint

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesülete
székhely:3527 Miskolc, Bajcsy Zs. U. 15.
bejegyző határozat száma:Pk. 62.687/199/2
nyilvántartási szám: 01074-2008
képviselő neve: Jaskó Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
OKJ-s képzés szociális szövetkezet HH munkavállalói részére (9fő)
Szociális alapfeladat ellátásában való közreműködés: a falugondnoki szolgálatok
működésének szakmai, módszertani segítése (tanácsadás 107 alkalommal, képzés, 18 fő vett
részt általunk szervezett továbbképzésben, 19fő tett vizsgát falu és tanyagondnoki
alapképzésen, amelynek 260 órás tananyaga a településüzemeltetés, környezetvédelem,
települési kulturális tevékenység stb. témákra is kiterjed)
Az önszerveződés támogatása – „Hogyan építsek közösséget” c. általános felnőttképzési
tevékenység, tanácsadás.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Formális és informális felnőttképzési tevékenység
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése
2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)
- foglalkozik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítésével;
Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési
programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint
meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi
vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.
2001. évi CI. Tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)
- szociális, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-egyenlőségét elősegítő
tevékenységeket fejt ki;
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
57. § (1) ellátások, 92/D. § a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzése
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza. személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzése
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
- kulturális tevékenységet folytat;

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása;
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről 121. § a)-b) CXLV. tv közműv.
- környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet folytat;
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
- közreműködik az emberi- állampolgári jogok megismerésében, védelmében;
Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai,
leginkább
veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai
2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok
biztosáról 2. § a), b), c), d)
- a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó
képességének erősítése, és más közhasznú szervezetek számára biztosít szakmaiközösségi szolgáltatásokat;
Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)

A közhasznú tevékenység célcsoportjai:
Borsod megyei kistelepülések, lakosaik,
szociális szövetkezet és dolgozói

szociális

intézmények, szociális szakemberek,

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb.1000 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Általános és szakmai képzések, szociális továbbképzések kidolgozása, megvalósítása,
a hátrányos helyzetű térségekben élők közvetett és közvetlen segítése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke:--Felhasználás célja:---

5. Cél szerinti juttatás megnevezése Nem releváns
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év

Tárgyév

Nem releváns

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év Tárgyév (2)
(1)
12578
8324

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg

0

6

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

12578

8318

H. Összes ráfordítás (kiadás)

11988

7546

3439

4041

11988

7546

0

0

12

15

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25]

igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02]

nem

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

igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]

igen

