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A Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

1.) Számviteli beszámoló: Az egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót
állított össze. A mérleg főösszege 251 ezer forint. A részletes kimutatás a jelentésünk
melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából áll.
2.) Költségvetési támogatás felhasználása: A tárgyévben az egyesület 440 ezer forintot
kapott az önkormányzatoktól összesen, ebből 310 ezer forintot Miháld Község
Önkormányzata adta az egyesület részére. OKF pályázaton 280 ezer forintot, NCA
pályázaton 150.600 forintot nyertünk. 2009. évi SZJA befizetések összege: 110.874
forint volt. A kapott támogatások részletes bemutatását a jegyzőkönyv tartalmazza.
3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Az egyesület mindig arra törekszik,
hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése
érdekében. A pályázatokon nyert összegekből a tűzoltáshoz szükséges eszközöket
vásároltuk meg. (zagyszivattyú, tömlő, kötél, létra, feszítővas, keresőlámpa stb.)
4.) Cél szerinti juttatások kimutatása: Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek
kifizetések.
5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás:
Ugyanaz, mint a 2. pont.
6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege: Az egyesület tagjai nem részesülnek különféle személyes juttatásokban.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Számos fiatal hajlandó
önzetlen munkát végezni, ha a környező településeken tűzeset, vagy egyéb katasztrófa
helyzet alakul ki. A környező településeken legtöbbször műszaki mentésben kell
segítenünk. Ha nagyobb esőzések alakulnak ki, akkor segítünk szivattyúzással, vagy a
kidöntött fák útról való eltakarításában. A minden évben megrendezésre kerülő tűzoltó
versenyre a megyéből szinte mi indulunk a legtöbb csapattal. Ez is azt bizonyítja, hogy
sok fiatal fiút, leányt, és az idősebb generációt is érdekli a csapatmunka, a verseny
öröme. A versenyekre való gyakorlás rendkívül jól összekovácsolja az egyesület tagjait.
Az iskolások, ha mód van rá, akkor a szokásos nyári tűzoltótáborban is részt vesznek.
Ezáltal bővülnek az ismereteik más önkéntes csapatok munkájával is, és komoly
barátságok is szövődnek. Az egyesület fontos célja a hagyományápolás is. Minden
évben megtartjuk a Szent Flórián napi ünnepséget, melyre több helyről is hívunk

vendégeket. Ekkor minden korosztály számára igyekszünk valami érdekes dolgot
nyújtani.

Az

idősebb,

jubiláló

tagokat

megjutalmazzuk.

A

fiataloknak

versenyfeladatokat adunk, a kicsiknek pedig ugráló várral kedveskedünk. Bízunk abban,
hogy az immár több mint 100 éve fennálló egyesület még legalább ennyi ideig ilyen
aktívan működik, mint az elmúlt esztendőkben.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. február 18-i
ülésén elfogadta.
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