Közhasznúsági melléklet
1.

A szervezet azonosító adatai

nev:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat''Befogadás'' Nonprofit Kft.

székhely:

3369 Tarnabod, Gazdakor uIca20la'

bejegyző szerv

neve:

Egri Törvényszék Bírósága

nyilvántartási szám

'l

adószám

22233648-2-10

képviselő neve

Dr. Foľai-Nagy Enikő

0-09-0281 58/45

2. Tárgyévben végzett alapcél

szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tartósan munkanélkÜli, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, segítése,munkaerőpiaci integrációja Tanabodon és Dél-hevesi
térségben az Alapító Okirat szerint. A Társaság Tarnabod község önkormányzaháual közszolgáltatási szerződéssel ľendelkezik' A
kistérségben több társadalmi ÍelzárkÓztatást elősegítő pľogľam megvalósítása történt; többek közt Gyöngyösön
városrészben (szegregátumban) közösségi tér kialakítása.

3.

Duranda

Ktizhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznÚ

- hulladékhasznosĺtás, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása; hátrányos helyzetű

tevékenység megnevezése:

emberek társadalmi felzárkóztatás a
közhasznú tevéken

ez

közfeladat,

jogszabályhely

közfeladat

2011. éui CXCI. törvény

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról 25.$
A Íoglalkoztatás elősegítéséľől és a munkanélküliek ellátásáról 57s.' 58.s

1991' évilV' törvény
2007. évi XCll. tv
2011. évi CLXXX|X tv
2011. éui CLXXX|X tv

A hulladékrÓl
a kozhasznÚ tevékenység célcsoportja:
Halmozottan hátrányos helyzetű, roma kisebbséghez tartozó embeľek'
a kozhasznÚ tevékenységből részesÜlők létszáma:
_

a tarnabodi elektronikai hulladékhasznosítÓ Üzemben az év során 12Íőhátrányos helyzetŰ aktív korÚ munkavállali foglakoztatása

valÓsult meg
_

Gyöngyösön

a közhasznÚ

40 főt vontunk be munkaerő-piaci integrációt elősegítő programunkba

tevékenység főbb eredményei:

- a tarnabodi elektronikai hulladékhasznosító üzemben az év során 12Íóhátrányos helyzetű aktív korú munkavállaló foglakoztatása
valosult meg. 480 tonna hulladék feldolgozása toľtént meg'
- Gyöngyösön

40 főt vontunk be munkaerő-piaci integráciit elősegĺtő programunkba

1ĺ3

4.

Ktizhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban

Fölhasznált

vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke
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5. Cél szerint! juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerintl juttatás megnevezése

6.

Előző év

Tárgyév

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év
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adatok E Ftban
Tárgyév (2)

7. Közhasznú jogálIás megáIlapításához szükséges mutatók
adatok E Ft-ban
Tárgyév (2)

Előző év (ĺ)

Alapadatok

91 781

85 793

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]

91 781

85 793

H. Összes ráfordĺtás (kiadás)

81 112

80 200

l. ebből személyi jellegű ráfordítás

49 979

48 113

J' KözhasznÚ

81 112

80 200

B. Éves összes bevétel
ebből:

c. a

személyi jövedelemado meghatározott részének az adlzl

rendelkezése szerinti felhasználásáril szóló 1996. évi cXXVl. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási

bevétel

E. normatĺv támogatás

F. az Európai.Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból

nyújtott támogatás

tevékenység ráÍordításai

'10

K. Adozott eredmény

L. A

669

5 593

szervezet munkájában közremtljködő' közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekĺj önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXV|ll. törvénynek megfelelően)

Mutató teljesĺtése

Erőfoľrás-ellátottság mutatói

'

Fq

Ectv. 32. S (4) a) l(81+82\12>1.000.000,-

lgen

Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0]'

lgen

Ectv. 32. S (4) c) [(11+12-41-or,/(H1+Hz1>=6,251

lgen

Táľsadalmltámogatottság mutatoi

Mutató teIjesĺtése

I

Ectv. 32. $ (5) a) [(C1+C2)(G1+G2)>=9,92J

Nem

Ectv. 32. S (5) b) [(J1+.12y1p1*t2)>.0,5]

lgen

Ectv.32. S (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Nem

Budapest,

'

2018' április 23

Dr
Magyar Máltai

3/3

NonproÍit Kft.

