Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY

székhely:

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 23. 3/29.

bejegyző határozat száma: 9.Pk.60187/2009/2
nyilvántartási szám:

2337

képviselő neve:

Szabó Tamás

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:



Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;,



az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;

 Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:



1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)



2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)

 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b)
a közhasznú tevékenység célcsoportja: a Nyíregyháza – Örökösföldi lakótelepen élők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300-400 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: közösségi kapcsolatok létrehozása, hagyományok
megismerése, egészségesebb életmód, mentális fejlődés
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

adatok E Ft-ban
Vagyonelem Felhasználás
értéke
célja

Vagyonnövekedés történt tárgyévben

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

nem történt

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1) Tárgyév (2)

nem történt

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

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

Előző év (1) Tárgyév (2)
300

530

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

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

ebből:

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

300

530

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2

385

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

2

385

298

145

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

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]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem
Igen

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

Nem
Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem
Igen
Nem

