Közhasznúsági melléklet
(a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján)
1. A szervezet azonosító adatai

Név:

Bibliai Házassággondozó Szolgálat Egyesület

Székhely:

2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 123.

Bejegyző határozat száma:

Pk. 60507/2002/2

Nyilvántartási szám:

10043/2002

Képviselő neve:

Nemeskéri Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Közhasznú tevékenysége keretében az Egyesület a bibliai normák szerinti házasság, házastársi kapcsolat, a
családi életre nevelés elősegítése és a családi élet oktatása és gondozása érdekében végzi tevékenységét.
Közhasznú tevékenysége keretében keresztény szellemiségű oktatási és kulturális tevékenységet végez,
tanfolyamokat, konferenciákat és szűkebb körű, személyes jellegű beszélgetéseket szervez a házasság és a
családi élet problémáinak elkerülése, megoldása érdekében.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1. A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek harmonikus családi
környezetben történő nevelkedésének elősegítése:
•

Családos házassággondozó hetek

•

Csendesnapok házaspároknak

•

Egyedülállók párkapcsolati felkészítése

•

Mamakörök működtetése

•

Jegyesoktatás

2. Ismeretterjesztés:
•

Biblia és Család című negyedévenként megjelenő folyóirat kiadása és terjesztése

•

Egyéni és házaspári lelkigondozás, levelezés

•

Házassággondozó körök működtetése Budapesten és vidéken egyaránt

3. Szemináriumok, konferenciák, előadások tartása:
•

Előadások tartása Budapesten és az ország különböző településein

•

Munkatársak számára szervezett munkatársi hét

•

Gyülekezetek szervezésben is tevékenykedtünk házassággondozó heteken, családos táborokban és
házasságot, családi életet erősítő hétvégi programokban országszerte és határon túli magyar
közösségekben

•

A Házasság Hete 2016 programsorozat központi rendezvényei szervezésében való részvétel

közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

•

szociális és rehabilitációs tevékenység, családsegítés,

•

tudományos tevékenység, kutatás,

•

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

•

kulturális tevékenység.
Kapcsolódó közfeladatok
megjelölése

A közfeladat teljesítését
előíró jogszabályhely
megjelölése

A családok védelme és a
családok jólétének erősítése,
a munkavállalás és a családi
élet összeegyeztetésének
elősegítése, gyermekvállalás
támogatása, gyermekvállalási
szándék megvalósulásának
segítése.
A
gyermekvédelmi
rendszerhez
kapcsolódó
feladatok ellátása – a
gyermek harmonikus családi
környezetben
történő
nevelkedésének elősegítése.

A családok védelméről
szóló 2011. évi CCXI.
törvény 1. § - 6. §,
valamint Magyarország
helyi önkormányzatairől
szóló
2011.
évi
CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 8.
pontja,
valamint
a
gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény 17. § (1)
bekezdése

Együttműködés a középtávú
tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégia
kialakításában,
ismeretterjesztés

A kutatás-fejlesztésről és
a
technológiai
innovációról szóló 2004.
CXXXIV. törvény 5. §
(3)

Szemináriumok,
konferenciák,
tartása

A köznevelésről szóló
előadások 2011. évi CXC. törvény
4. § (1) bekezdésének n)
pontja

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

A helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centrális
alárendeltségű
szervek
feladat- és hatásköreiről

kulturális
célok szóló 1991. évi XX.
megvalósításának támogatása törvény 121. § a)-b)
bekezdése

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

A bibliai értékeket elfogani kész házaspárok és családok
Magyarországon belül és a szomszéd országokban élő
magyarlakta területeken.

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

4.550 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A házasságok megerősödése, a házastársak mélyebb elköteleződése egymás felé.
Családok együtt (egyben) maradása, lelki egyensúlyuk helyreállása. A rendeződő családi élet a gyermekek
nevelésére is alkalmasabbá válik, a házaspárok sokszor több gyermeket is vállalnak.
A rendezett házasság, családi élet a környezetre is jó hatást tesz.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Bankszámla
Pénztár

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

3.641 eFt

házassággondozás

0 eFt

házassággondozás

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

0 Ft

0 Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Az egyesület vezetői díjazás vagy juttatás
nélkül látják el feladataikat.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott

juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

adatok eFt-ban

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

7.775

11.541

113

65

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 bevétel [B-(C+D+E+F)]

7.662

11.476

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6.786

12.059

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

1.966

1.889

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7.662

11.476

989

-518

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

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

10 fő

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

