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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: szociális, családsegítő tevékenységek, ezek közül is kiemelkedik
a keresztény család értékeinek felmutatása.
Az Egyesület szervezésében 2018-ban 15 programon összesen 735 fő vett részt, mégpedig az alábbi
megoszlásban:
- a március 3-i lelki napon 200 fő (Az elhangzott előadások meghallgathatók a
https://mecshonlap.hu/utravalo/eloadasok/ oldalon)
- a szeptember 8-i évnyitó alkalmon Pannonhalmán 90 fő,
- 4 házas MÉCS Napokon 65 házaspár,
- 5 fiatalpáros MÉCS Napokon 87 pár,
- 1 ifjúsági programon 16 fő,
- 2 társkeresőknek szervezett MÉCS programon 99 fő,
- 1 Eucharisztiáról szóló programon 26 fő.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Családsegítő tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Családsegítő tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Házaspárok, fiatal párok, ifjúság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület önkéntesei egyrészt plébániai alapú házasközösségeket hoztak létre és segítették működésüket,
másrészt Gabriel Calvo spanyol pap kétnapos lelki programjait, a MÉCS Napokat szervezték minden
érdeklődő számára. A résztvevők hite mélyült; erősödtek a házasságok; a házaspárok, családok a
társadalomban is könnyebben és tudatosabban találták és állták meg helyüket.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Alaptevékenysége keretében adományt, díjakat más juttatást nem nyújtott.

0

0

Összesen:

0

0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

A szervezet tisztségviselői semmféle juttatást nem kaptak

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

6 254

5 643

218

223

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)]

6 036

5 420

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5 965

5 618

0

0

5 965

5 618

289

25

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Egyesület szervezésében 2018-ban 15 programon összesen 735 fő vett részt, mégpedig az alábbi
megoszlásban:
- a március 3-i lelki napon 200 fő,
- a szeptember 8-i évnyitó alkalmon Pannonhalmán 90 fő,
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- 13 MÉCS Napokon összesen 445 fő, közülük 65 házaspár, 87 pedig fiatal (együtt járó ill. jegyes) pár

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. SZJA 1% támogatás
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% támogatás

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

223
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

223

-tárgyévben felhasznált összeg:

223

-tárgyévben folyósított összeg:

223

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

223

Felhalmozási:
Összesen:

223

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A fenti összeget már a korábbi években, de az idén is arra fordítottuk, hogy a rászoruló házaspárok
kedvezményesen vagy akár ingyenesen részt tudjanak venni közhasznú képzéseinken.
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