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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,közbiztonság védelme, mentés

Közhasznú tevékenység megnevezése: 1,Közrend,közbiztonság védelme, mentés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CXXVIII.tv a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények mód

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bács-kiskun megye 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 2 668 4 336

ebből:   

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

191 235
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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)] 2 477 4 101

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 880 4 491

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 192

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 880 3 802

K. Adózott eredmény - 212 - 155

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
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 3 502

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 367

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.03

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.06

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.91

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2016. március és április hónapan a Havária egyesület búvárai az Újvárosi,A Kinizsi és a Fehérló utcai
óvodában tartottak előadást a vízi balesetek megelőzéséről, mentésről és a búvárkodásról.
2016.05.27-28 öt önkéntes mentőszervezet tagjai összevont, komplex gyakorlaton vettek részt. A Bajai
Települési Önkéntes Mentőszervezet állománya rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlaton, a Sugovica,
a Wesselényi és a Kígyós Járási Mentőcsoportok, valamint a Petőfi Mentőcsoport tagjai éves szinten tartó
gyakorlaton bizonyították, hogy a baj órájában a katasztrófavédelem hivatásos erőinek beavatkozásán felül,
a károk felszámolásához az önkéntesek tudására és munkájára is lehet számítani.
A Havára egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériumnál "A Vízi ön és társmentés fontossága
a katasztrófavédelemben" című pályázaton elnyert összegből rendezte meg programját.
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A baleset megelőzési rendezvényünk a strand fesztivál keretein belül valósult meg 2016 június 17-18 án,Volt
vízimentö bemutató, gyerekek oktatása önmentési fogásokra. Igyen búvárkodhattak a gyerekek miután
megtanulták a biztonságos fürdőzés alapszabályait

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Működési célú támogatás ,Vizi mentés-életmentés című

Támogatási program elnevezése: Működési célú támogatás ,Vizi mentés-életmentés
című

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.03.31-2017.03.20.

Támogatás összege (1000HUF) 2,700

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,700

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,700

-tárgyévben folyósított összeg: 2,700

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 825

Felhalmozási: 1,875

Összesen: 2,700

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Dologi:
Ingatlan bérleti díj 40 ezer
Irodaszer 30 ezer
Munka,védőruha,védőfelszerelés 755 ezer
Felhamozási:
Suzuki hajómotor 1875 ezer

7.2.2. A vizi ön- és társmentés fontossága a katasztrófavédelemben

Támogatási program elnevezése: A vizi ön- és társmentés fontossága
a katasztrófavédelemben

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.04.01-2017.03.31.

Támogatás összege (1000HUF) 909
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-ebből a tárgyévre jutó összeg: 909

-tárgyévben felhasznált összeg: 909

-tárgyévben folyósított összeg: 909

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 909

Felhalmozási:

Összesen: 909

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Dologi:
Búvárfelszerelés bérlet 756 ezer
Szállás ktg 153 ezer
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