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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Nagybaracska község és környező
elhárítása,műszaki mentések

faluiban

tűzesetek

elhárítása,

időjárás

okozta

káresesetek

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Önkéntes tűzoltás szervezés,katasztrófaelhárítása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Önkéntes tűzoltás szervezés,katasztrófaelhárítása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A tűz elleni védekezésről,a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996.évi.XXXI.törvényben foglalt
feladatok ellátása

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nagybaracska és környező faluinak lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

7,500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Műszaki mentések: Nagy havazás miatt kialakult útviszony miatt 4 db kisteherautó mentése Nagybaracska
és Újmohács között vihar következtében kitört fák kivágása,faágak eltávolítása melyek forgalgalmiakadály
képeztek az utakon.
Tűzesetek: Avartűz Nagybaracskán lakóházat veszélyezetett,Bátmonostoron kazánház égett,erdőtűcs
Csátalja határában,Nagybaracskán családi ház tetőszerkezete égett. Minden esetben sikerült megfékezni
a tüzet, személyi sérülés nem történt.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Saját tőke változása

64 Működési ktg

Összesen:

64

Felhasználás célja

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Cél szerinti juttatás nélkül

0

0

Cél szerinti juttatás nélkül

0

0

Összesen:

0

0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
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Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás nélkül

0

0

Összesen:

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

562

470

27

27

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 árbevétel [B-(C+D+E+F)]

535

443

H. Összes ráfordítás (kiadás)

378

534

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

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

378

537

K. Adózott eredmény

184

-64

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

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

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

516

X

0.00

X

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

Értéke

120

0.06
1.00
X

0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
-Tűzoltó gépjármű levizsgáztatása: 2012.11.29.-én az autót sikeresen levizsgáztattuk, a műszaki
érvényessége:2013.11.29
-Községi rendezvényeken való részvétel: A Nagybaracskai Halászlé Főző Fesztiválon rendezvényt
biztosítottunk. A csátaljaifalunapon az autót a gyerekek és az érdeklődők rendelkezésére bocsátottuk
és bemutatót tartottunk.
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-Tűz és káreseteknél való aktív részvételt: A téli havazások miatt számtalan esetben műszaki mentést
végeztünk. A nyári viharoknál segítséget nyújtottunk a bajai tűzoltóknak az utak megtisztításában és a letört
fák eldarabolásában. Bátmonostoron kazánház tűznél avatkoztunk be, míg Nagybaracskán tetőszerkezetet
kellett oltanunk. Csátalján az erdőt veszélyeztető avar tűzet kellett felszámolnunk.
-Az általános iskolások katasztrófavédelmi versenyre való felkészítését: Az idei évben is sikeresen
felkészítettük a nagybaracskai általános iskola tanulóit a bajai kistérségi Katasztrófavédelmi versenyre ahol
a 9 csapat közül I .helyezést értek el. Majd a megyei versenyen IV. helyezettek lettek.
-Együttműködési megállapodás aláírását a Baja Hívatásos Tűzoltó Parancsnoksággal :Áprilisban aláírtuk
a bajai
hivatásos tűzoltósággal az együttműködési megállapodást amelyben vállaltuk, hogy kérésre
Nagybaracska, Csátalja, Dávod, és Hercegszántó településen tűzoltási és műszaki mentési
feladatokat látunk el ha a bajai egységek egy másik káreset vagy egyéb akadályoztatás miatt
nem tudnak megfelelő erő és eszközzel vonulni ezekhez a településekhez.
-Légzőkészülékek és védőeszközök beszerzését: 4 db komplett, használt de működőképes légzőkészüléket,1
db tartalék palackot és
4 db bevetési védőruhát sikerült az idén beszereznünk

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Működésre folyósított támogatás
Támogatási program elnevezése:

Működésre folyósított támogatás

Támogató megnevezése:

Nagybaracska Község Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

400
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

400

-tárgyévben felhasznált összeg:

400

-tárgyévben folyósított összeg:

400

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

400

Felhalmozási:
Összesen:

400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az egyesület működési költségeinek fedezetére:
Üzemanyag ktg 120 ezer
Nyomtatvány,irodaszer 3 ezer
Szerszámfelhasználás 8 ezer
Munka-védőruha 17 ezer
Egyéb anyag ktg 113 ezer
Könyvelési díj 63 ezer
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Bank ktg 30 ezer
Tűzoltóautó műszaki v: 46 ezer
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