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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Segítség nyújtás katasztrófa helyzetekben,vizi balesetekben.
Fiatal korúak oktatása a vizi balesetek elkerülése,önmentésre és társmentés végrehajtására.
Természetesvizekben és vízpartok mentén aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások
elvégzése,vizi környezet javítása,fenntartásaz egyesület búvárainak hatékony tevékenységének
igénybevételével

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. 1,)Közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés

Közhasznú tevékenység megnevezése: 1,)Közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1,2,) 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények mód

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bács-Kiskun megyei lakosai

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Fiatal korosztály oktatása a vizi balesetek elkerülésére, önmentésre és társmentésre., 
óvodás és iskolás korú gyermekek ismertetése a vízi élet veszélyeiről és szabályairól

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Cél szerinti juttatások nélkül 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nélkül 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 4 043 2 668

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

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)] 3 761 2 477

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 884 2 880

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 144 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 884 2 880

K. Adózott eredmény - 841 - 212

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

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] X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

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

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

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2015.03-04.hóban a Havária Egyesület búvárai előadásokat tartottak a bajai óvodákban. Megismertették
a gyerekeket a víz veszélyeivel, a strandolás szabályaival,a vízi mentők és a búvárok munkájával.
Egyesületünk 2015.június hónapban vízből mentésre és vízímentés alapjaira oktatta a bajai tűzoltókat.
A tűzoltók megismerkedtek még az önmentés és társmentés technikákkal is.
Ugyanabban a hónapban megrendezett bajai strandfesztiválkeretében a Havária Egyesület önkéntesei
vízimentő és mentőbúvár bemutatót tartottak, valamint a gyerekek ingyen búvárkodhattak, megismerkedtek
a biztonságos fürdőzés 10 alapszabályával. A felnőttek gyakorolhatták a bajba jutott személy újraélesztési
technikáit. Célunk a vízi balesetek megelőzése valamint a mentési fogások minél szélesebb körű

megismertetése volt.
 

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. NEA " A Havária Egyesület önkéntesei az életmentésért" című támogatás
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Támogatási program elnevezése: NEA " A Havária Egyesület önkéntesei
az életmentésért" című támogatás

Támogató megnevezése: Enberi Erőforráspk Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015.03.11-2016.03.10.

Támogatás összege (1000HUF) 2,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 276

-tárgyévben folyósított összeg: 2,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 40

Dologi: 30

Felhalmozási: 1,930

Összesen: 2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az elnyert összeget az alábbi tárgyi eszközök megvásárlásásra fordítottuk, melyek az értékcsökkenés
arányában kerülnek elszámolásra :
Szárazruha,palack, búvárfelszerélesel 900 ezer
Búvárkompresszor 600 ezer
Acer projector 126 ezer
Acer notebook 304 ezer

Irodaszer 30 ezer
Bérleti díj 40 ezer 
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