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Közhasznúsági melléklet

1.

szervezet azonosító adatai
1.1 Név

Esélvt a
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1.2 Székhely

Település:
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közterület neve:

Közterületjellege:
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1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyalvántartási szám:
1.5 Képviselő neve:

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
hivaaali eljárásek: bütrZ^b+n jogerösen lÉzárült ügyek: Györ, Tiszxvasvári. Folyamatban lávó ügy*k:
ngyöspala {elsö fokon megállapitást nyert, hogy az lsltola elkü]öniti a gyerekeket}, }lev€§ megye_§Nl p
indokolatlanul íogyatékossá nyiluánítatt gyerekek iigyóben. OKÁ,lrEMM! p€. ffi ellenórzÉs eirnulasztáa
iatí, Jásrladány, Csörög,Szöd
nnegállapÍtotta jogerösen *c elkülönitést- kártérítés§része íotya,nnaüeno
r*gyhéza mé9 elsöíokon, Kaposvár lijra: a jogerós itétet végreha.ltás* miatt a Kermányhivaralhor

Tényfelüírás, kőzösségi munka: Tisganarsvi{.ri, Gyöngyöspala" Kápogván- },lyiregyháea" Csobánka"
rmihálydi, §*jók*ra, §zotnok* Szirák, Tisz*bö és más településekea. Úszócrlrx-1;yüjtés, *dományo
yteltárás a cigányiskolák ORó kézhe adás* ügyáben
lás, lobbi: Kű;íö!di és ha,rai koníerenciákon, ggyetameken előadások, képzéeek. Má§
ervezetgkkel közös fettépós, tiltalcoc,ó a.kciólr. Köaérdekü adatkéíé§Bk, egyBb lguet*k * kcrn,tányzaínak.
osság

o

mé*l iaszereplés.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,]_

Közhasznú tevékenység megnevezése:

iskolai esélyeqyenlőséq biztosítása

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

közoktatásról

szóló CXXV, tv

1, 4 (q), 8-10, 20

.

2a

4tA (1-3) és a 2O03. évi egyenIő bánásmódról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

illetve

szóló 1993. évi

tanulók

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

gerös

Ti§E*vá§rárit desaegíegációs teru elkésrít€sÉrg.A K{rria G1rör
kimondta" hogy társmlalmilvaqyo.ni helyzet alapján is indítható közérdekű p*r. Elsófokon
tották a szegregációt §w}rö,göre {késóbb d§nten€k a lérról} és Gyöngyöspatán.
Elkásx{ilt a
deszegregációs terv. §ikeres dlszófelseerelés_gyűjtés Gyöngyöspaán.Tárgyalások
EMMl-veI

EB!-|*döntÉBn amel}, köíe]€zte
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szervezet EsélW a Hátránvos Helvzetú Gverekeknek Alapítvánv
neve:
4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

Vagyonelem értéke

(Adatok ezer forintban.)

4.L

Felhasznált vagyonelem megnevezése

42

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

43

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év

Tárgyév

Cél szerinti jUttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

53 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

leveKeílvseo

^UZíldszllu vagyon
felhasznált
(összesen)

ki

Felhasználás célja

eíueKepcíl

műtatása

koznasznu tevekenvsco croekeDen
íeIhasznált vaqvon kimütatása
(mindösszeseÉ)
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5]- Cél szerinti juttatás megnevezése
2 karateversenyen való részvétel támogatáse

5.2

4:

cél szerintí -iuttatások kimutatása
(összesen)

E

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen)
6. Vezető

4a

tisztségviselőknek nyúitott juttatás
Tisztség

6.1

Előző év (L)

Tárgyév (2)

Előző év (l)

Tárgy év (2)

Elnölr
6.2

Tisztség

A.

vezeto tlsztsegvlseloknel( nyu|Totl
juttatás (összesen)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás (mindösszesen)
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok eze r forintban.)

Előző év (l)

Alapadatok

B. Évesösszes bevétel

Tárgyév (2)

30 422

40 a7i

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

30 42i

40 87i

H. Összes ráfordítás (kiadás)

29 42í

36 o2l

l, Ebből személyi jellegű ráíordítás

L3 oL?

2L 471

29 42(

36 o2l

Loo?

4a49

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részénekaz
adózó rendák'ezése szerinti felhászná!ás áról szólő
1996. évi cxxvI. törvény alapján átutalt össze
D. Közszolgáltatási

bevétel

E, NormatíV támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
érdekű önkéntes
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Mutató teljesíése
lgen
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EctV, 32, § (4) c) [l1+l2-A7-A2)/(H1-+H2)>=o,25]
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EctV.32. § (4) b) [K7+K2>=o]

Ecü, 32, §

x

/Vem

ó

!
x
D

10 fő]

erziő :2,52.0 Nyomtatvá ny verzi

Mutató teljesítése

:

í .0

tr

!

E

Nyomtatva: 20í 3.05,3í 15.32,29

