Szöveges beszámoló az éves közhasznúsági tevékenységről
Az 1997 CLVI. törvény III. fej. 19§ ( 1 ) rendelkezései szerint.
A OTTHON TÉTÉNYBEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐZMÉNYEK:
2006-ban 12007. sorszámon nyilvántartásba vett Otthon Tétényben Közhasznú Egyesületet a
Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.059/2006/4 számú végzésével nyilvántartásba vette, és közhasznú
szervezetnek minősítette. Az Egyesület működési tevékenysége a következő területre terjedt
ki:

	
  
Általános célok:
• Közösség építő kulturális és családsegítő tevékenység.
• Oktatási és nevelési infrastruktúrát teremteni a „mester és tanítvány” kapcsolat
társadalmi rangjának visszaállítására.
• Szeretetteljes kommunikáció révén hidakat építeni az eltérő kultúrájú társadalmi
csoportok, szervezetek között.
Az Egyesület konkrét céljai:
• Az Egyesület a családi, szomszédsági kisközösségek kialakítását támogatja, embereket
képez ki közösség építésére a krisztusi tanítás alapján.
• Az Egyesület folytatja a Közösségi Ház építését, de már ideiglenesen megkezdte
benne a kzözösségépítő tevékenységet. Fiatal férfiak részére „Hol a helyem?” cimmel
országos konferenciát rendezett.
• Az Egyesület ifjúsági szakkollégium felállítását tervezi, melyben feleleveníti a
szakmákban és társadalomban a „mester és tanítvány” személyiség fejlesztési
módszert, mely a történelmi kultúrák része volt.
• Az Egyesület világi szervezet, de hidat épít a helyi egyházak, felekezetek, a civil
szervezetek és az Önkormányzat szociális és oktatási tevékenységei között.
Az Alapszabály szerint az Egyesület által végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az
Egyesület vagyona az Alapszabályban megfogalmazott célok elérésére használható fel.
Az Egyesület számviteli politikáját - figyelemmel a számvitelről szóló többször módosított
2000. évi C. törvény 14. §-ában foglaltakra, és kiemelkedően közhasznú tevékenységére
tekintettel, a 224/2000.(XII.19.) korm.rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. Tv. szerint alakította ki.
Az Egyesület könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes
nyilvántartással tesz eleget. Az Egyesület jelenleg nem folytat vállalkozási tevékenységet.
Nyilvántartási rendszere alkalmas hogy vállalkozási tevékenység végzése esetén
elkülönítetten tudja nyilvántartani a vállalkozási tevékenység, valamint az alapítványi
tevékenység bevételeit, költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint.
Az Egyesület elkészítette vagyoni helyzetéről a számviteli politikájában rögzítettek szerint, az
egyszerűsített éves beszámolót 2010 évre, valamint az eredmény kimutatását.

RÉSZLETES RÉSZ:
Az Otthon Tétényben KH Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről az éves beszámoló
alapján az alábbiakban adunk tájékoztatást:
Az Otthon Tétényben KH. Egyesület 2010 évi bevétele:

2 989 445.-Ft

Részvételi díj
Adományok
1% - elszámolás
Kapott kamat

252 000.2 503 200.233 349,896.-

Az Otthon Tétényben KH Egyesület 2010 évi kiadásai:

3 619 681.-Ft

Anyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb
Rezsi
Szolgáltatások
Értékcsökkenés
Adott támogatás

1 761 583,838 041,470 962,194 908,354 187,-

Az Otthon Tétényben KH Egyesület 2010 évben a rendelkezésére álló anyagi
lehetőségeknek megfelelően végezte az alapító okiratában meghatározott célkitűzéseket.
2010. évben az Otthon Tétényben KH Egyesület támogatást adott Közösség Keresztyén
Alapítványnak 174e Ft-ot és Baptista Egyháznak 180e Ft-ot a hitéleti tevékenység
támogatására.
Az Egyesület 1%-ot kapott 2010 év márciusban 377 446 Ft-ot és októberben 404 335 Ft-ot
összesen: 781 781 Ft-ot. A megkapott 1%-ból 2010 évben elköltött 215 916 Ft-ot, igy 2011
évben továbbvitt összeg: 565 865 Ft.
A folyamatosan érkező támogatói befizetések segítségével az Egyesület 2011. évben is eleget
tesz az alapító okiratában vállalt kötelezettségeinek
Kérem az Egyesület Elnökségét, hogy a 2010 évi közhasznúsági jelentést elfogadni
szíveskedjék.

Budapest, 2011. április 1.
Dr. Kovács Géza János
az Egyesület elnöke sk

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület
Időpont: 2011. április 1.
Helyszín: Rózsakert Közösségi Ház, 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.
Megjelentek: az OTKE tagjai
Napirendi pontok
1. A 2010. év áttekintése
2. Közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
3. A 2011. év terveinek ismertetése és elfogadása
Az közgyűlés lefolyása és határozatai
1. Megválasztottuk a jegyzőkönyvvezetésre Bezerédy Erzsébetet és a hitelesítésre Dr.
Kovács Gézánét.
2. A jegyzőkönyvvezető megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
3. A Közgyűlés áttekintette a 2010-es eseményeket
4. Az elnök ismertette a 2010. évi közhasznúsági jelentés tervezetét, melyet a tagság
egyhangúlag elfogadott.
5. Az elnök ismerette és a tagság megvitatta és egyhangúlag elfogadta a 2011. éves
terveket.

Jegyzőkönyvvezető: Bezerédy Erzsébet sk
A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.
Budapest, 2011-04-01

Hitelesítő: Kovács Gézáné dr. sk

