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1.

szervezet azonosító adatai
1.1 Név

a
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1,2 Székhely

,

lelepules:
közterület

neve:

Közterületjellege:
Emelet;
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Nányítószár,
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Ajtó:

EEE!

1,3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.5 Képviselő neve:

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
zors_bán fg,lyametbán lávö ügyek Jászladány teluíásitott kereset, íellebb*ztünk}, a
hivatati
édiagnosatiz#ás ügyálren inditatt per á2 EMtyll-vel ás K!_|K-kel szemben sz,ünptal, m€rt egyeet*té.selt
ynak,-eyongyospatál másodfokcn az eljárás, Myíregyiráza: resz*gregációs ügyb+n több sz*kértőt
egtratlgátoná urrogaa plsöfokon. OKüIIJEMMl ?er.az ellen6rzés e!mula-tása ífiiatt €'
cÉtir,r1{_szol kartáritósi úgy másodfokon fol1rtaíódott, Kaposv*r úira: a jogerös ít$let
mula§trisff miatt p€rt inditóttunk 9oí,3 decemb€lében az EMMl-ve!, KLIK-kel, ar önkormányrattal Ós
vaíallal sremben.
rényteltárás. közösségi nrunka: Albertirsa, Putnok, Konyár, l*encida, GyöngyÖsPata. GyÖr, lríyir+gyháza,
rászjadány" Csö rö g. Atl o mányosztás- Tano d a-tavókenysóg "
másgyakor!ás; lobbi: Kiilföldi és harai koní+renciákon, *gy,Btemsken elöadások, képrés+k-Más
n*.*Íákx*t köíös fellópás, tilt:rkozó akciók. Közérdekú adatkéróse,k, egyéb leuelek a kornrányratnak.
vánossáE, méd iaszerep lés.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

isko]ai esélveqyenlóséq biztosítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A közo]datásról

sz6ló 1993. évi

3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja: Roma illetve hátránvos helvzetű tanulók
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

@ntésthoz§ttazEmberiJog+kEurópal-tj1Ó"s.*9a.a"F*oruáthésKiss

ntá Mag|arorsiág ugyben. amelyben Al§pitványunk ügyvádje képviselt. A bíróság kimondta,
qyar atiám pozitíúkötelezettseglg a roma gyerek+k indakolatlan íogyatékossá rninösítésével

ho,gy a

e"mbeni lel!ópás, Az EMMl bg"rronta az Alapltványt.a szakértöi bizonságok fejlsztése iránü projektjÉbe.
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szervezet Esélvt a Hátránvos Helyzetú Gyerekeknek Alapítvány
neve:

4. Közhasznú tevékenység érd ekében íel használt vagyon
4.1,

Felhasznált vagyonelem megnevezése

42
43
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e m m e g n e vezé se
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Felhasznált vagyoneIem megnevezése

ki

mutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem éftéke

Felhasználás célja
működés

3721
Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

koznasznu tevekenyseg er(JekelJell
használt vagyon kimutatása
(összesen)

fel

3721

Közhasznú tevékenység érdekében
íeIhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

3 72i

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1

Előző év

Cél szerinti juttatás megnevezése

Adomány

6.

Tárgyév
4|

4a

5,2

cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4.

4|,

Cél szeri nti juttatások
(mindösszesen)

4|

4l

Vezető
6,1

ti

ki

mutatása

sztségviselőknek nyújtott iuttatás

Tisztsé9

Előző év (l)

Tárgyév (2)

Előző év (I)

Tárgy év (2)

Elnöl
6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségvaselőknek nyújtott
iuttatás (összesen)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindósszesen)
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

Előző év (I)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

39 L7i

40 a7'l

ebből:

meohatározott részénekaz
hásználás áről szőló

fel

pján átutalt össze
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, iIletve
a Kohézióé Alapból nyújtott támogatás

1 85í

G, Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)

40 87i

37 31!

H. Összes ráfordítás (kiadás)

36 02l

4289l

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás

2147|

22 oo2

36o2l

4289t

4a4l

-3727

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
reműködő közérdekú önkéntes
k száma
vséoről szóló
Íneg-íelelően)

E rőf

-EctV.

o rr
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átotts ág m utató
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32. § (4) a) [(B7+B2y2 > l.ooo,ouu, - Ft]

EcN,32. §

(4) b) [K7+K2>=o]

Ectv. g2. § (4)

C)

[l1+I2-A7-A2)/(H7+Hz)>=o,25]

T ár s ad al m i tám og

atotts ág

m

Mutató teljesítése
Nem
lgen

!
Mutató teljesítése

utatói

!

Ectv.32. § (5) b) KJ7+J2y(H7+H2)>=o,5]

tr
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EcN. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q|]

Eclv. 92. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]
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