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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Nagybaracska község és környező faluiban tűzesetek megfékezése, elhárítása, műszaki mentések.
Együttműködés a hivatásos tűzoltósággal.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Önkéntes tűzoltás,mentés,katasztrófaelhárítás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Önkéntes tűzoltás,mentés,katasztrófaelhárítás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Katasztrófavédelem.Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX.13.§.(1)12.PONT

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nagybaracska és környező faluinak lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

7,500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
30 tűzesettel és műszaki mentéssel összefüggő vonulása volt az egyesületnek.
Működési területen kívülre Baja külön kérésére pedig 2 alkalommal kellett kimennünk.
Rendezvény biztosításban 3 alkalommal vettünk részt 3 településen.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

2 381

464

393

295

14

148

2 788

907

Tűzoltás,műszaki mentési feladatokban való közreműködés
Tűzvédelmi felszerelések karbantartása,javítása
Lakossági tűzvédelmi felvilágosítás
Összesen:

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás nélkül

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

2 365

1 467

ebből:
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

23

45

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)]

2 342

1 422

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 346

1 394

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

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

113

41

2 346

1 394

19

73

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)

6. 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]

Értéke

X

1 916

X

92

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

0.04

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

0.02

X

1.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Rendezvény biztosításban 3 alkalommal vettünk részt 3 településen.
-Dávodon a "Csukafőző" fesztiválon.
-Nagybaracskán a "Sobri halfőző" fesztiválon.
-Csátalján a falunapon.
-Az általános iskolásoknak a gyereknapon tartottunk bemutatót és adtunk lehetőséget a technikai felszerelések
megismerésére ,kipróbálására.
-A "Sobri hafőző" fesztiválon a rendezvény biztosítása mellett a programok kiegészítéseként technikai
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bemutatót tartottunk.
Továbbképzés, oktatás területén 2 fő végzett el áramfejlesztő kezelői és motoros roncsvágói tanfolyamot.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Önkormányzati támogatás
Támogatási program elnevezése:

Önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése:

Nagybaracska Község Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

500

-tárgyévben felhasznált összeg:

500

-tárgyévben folyósított összeg:

500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

430

Felhalmozási:

70

Összesen:

500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az önkormányzati támogatásokból a működésre fordított összegen kívül technikai
fejlesztést is végrehajtottunk.Vásároltunk egy habképző anyag bekeverő szerkezetet ami mivel már
rendelkezünk habképző anyaggal ezért elengedhetetlen.

7.2.2. Katasztrófavédelmi pályázat
Támogatási program elnevezése:

Katasztrófavédelmi pályázat

Támogató megnevezése:

BM OKF

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Nagybaracskai Tűzoltó Egyesület

691
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

691

-tárgyévben felhasznált összeg:

691

-tárgyévben folyósított összeg:

691

visszatérítendő
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vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

9

Dologi:

547

Felhalmozási:

135

Összesen:

691

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
-eszköz beszerzés /laptop az új parancsnoknak az ügyek intézéséhez/135 ezer
-oktatás, vizsga díj 9 ezer
-autó biztosítás, könyvelési költség, autó javítatási költség, autó műszakiztatási
költség, formaruha 547 ezer

7.2.3. SZJA 1% felajánlás
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% felajánlás

Támogató megnevezése:

NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

45
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

45

-tárgyévben felhasznált összeg:

45

-tárgyévben folyósított összeg:

45

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4

Felhalmozási:

41

Összesen:

45

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az előző évről tartalékolt és a 2017.évben kiutalt összegből motoros permetező gépet és ledes reflektort
vásároltunk.
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