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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetıség
A szervezet elérhetısége:
Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület
8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
BBBegyesulet@gmail.com

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E besorolása, a regisztrációt
végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület
8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.
adószám:18784677-1-14
statisztikai szám:18784677-8424-529-14
bejegyzı szerv: Somogy megyei Bíróság
bírósági végzés száma: Pk.60.154/2007/4.

2.3. Tevékenység általában
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E 2008 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei
az alábbiak:
1./Az Egyesület célja Balatonszemes és Balatonıszöd községek közbiztonsági helyzetének közvetett
eszközökkel való javítása, a bőnügyi, közrendi és közbiztonsági helyzet javítását célzó elképzelések
és intézkedések támogatása, a bőnmegelızés és áldozatvédelem fokozása.
Balatonszemes és Balatonıszöd községek közbiztonságának javítását szolgáló és célzó eljárások, módszerek,
eszközök, és eszközrendszerek kifejlesztésének kezdeményezése, anyagi erkölcsi támogatása, koordinálása.
2./ Balatonszemesen és Balatonıszödön a bőnmegelızési és áldozatvédelmi tevékenység kialakítása, bıvítése,
erre irányuló vizsgálatok tanulmányok fejlesztések, korszerősítések és bıvítések kezdeményezése, anyagi
és erkölcsi támogatása.
A közbiztonság fokozásában, a bőnmegelızési munkában való aktív részvétel társadalmi elismerésének
növelésére irányuló tevékenysége.
3./ Somogy Megyei Rendırfıkapitányság és szervei zökkenımentes mőködésének, közösségi rendırséggé
válásának elısegítése, a rendırség társadalmi megbecsültségének és polgári kapcsolatainak erısítése, fokozása.
4./ Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttmőködik és kapcsolatot tart mőködési területének
állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
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2.4. Közhasznú tevékenység
Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
1./Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
(Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 4. alpont).
2./Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
(Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 10. alpont).
3./Emberi és állampolgári jogok védelme
(Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 12. alpont).
4./Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás (Közhasznú
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 15. alpont).
5./Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı
- szolgáltatások
(Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 20. alpont).
6./Bőnmegelızési és az áldozatvédelem
(Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 § (c) pont 23. alpont).

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai
az alábbiak:
Endrıdi István
8636 Balatonszemes, Mártírok utca 32.
Tel.:06/20/923-6110.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidıszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)
Induló tıke
Tıkeváltozás
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Elızı év

Változás
Értékben
%-ban

Tárgyév
-6

216

222

3 700.00

0

0

0

0.00
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Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Változás
%-ban
Értékben

Tárgyév
0

0

0

0.00

206

184

-22

-10.68

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzıi a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása
Támogatás (1000HUF)

Kapott
összeg

Felhasználás
Célszerint
Mőködési Maradvány

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

73

0

0

73

Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap
és szervei

70

70

0

0

100

100

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

0

0

0

Alapító

0

0

0

0

Más forrás

0

0

0

0

Összesen:

243

170

0

73

Helyi önkormányzatok és szervei

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban
az alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei

Összeg
(1000HUF)
73
70
100

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

Alapító

0

Más forrás

0
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Támogató

Összeg
(1000HUF)

Összesen:

243

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások fıbb jellemzıi az alábbiak: 70 000.- Ft
a Nemzeti Civil Alapprogram mőködési támogatásra kiírt pályázatán. részletezve a központi alapoktól kapott
támogatásoknál.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Dir-Con Kft

113

Összesen:

113

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem nyújtott.

Vezetı tisztségviselık juttatásai
A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység mőködési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelıen látta el.
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6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz
a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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