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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:  Szent Kristóf Udvarház 

Nonprofit Kft. 
székhely:  7524 Kiskorpád Szabadság tér 

23. 3. ép 
bejegyző határozat száma:  14-09-311647 

nyilvántartási szám:    
képviselő neve:  Lukács Cecília 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
Kiskorpádon és környékén a mai felnövekvő generáció számára kívánta tudatosan megmutatni és megtanítania az egykori 
falusi élet értékét, hogy ez a tudás ma is nagy segítséget nyújt a nehéz helyzetben lévő hátrányos helyzetű emberek, fiatalok 
részére teret adva környezettudatos és felelősség teljes feladat átvállalásnak, a körülöttünk lévő gyümölcs és kiskerti zöldség 
feldolgozásnak. A fejlesztés közvetlen eredményeként új, a településen még el nem érhető szociális és agroturisztikai 
szolgáltatás vált elérhetővé. Az új szolgáltatás a tevékenységek bemutatása révén hozzájárult a társadalom ismeretének 
bővítéséhez és ez által a helyi térségi hagyományok fenntartásához. Amellyel kapcsolatban a Kiskorpádi Önkormányzattal 
együttműködési megállapodást is kötöttünk. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
 
Közművelődési feladat ellátása. 
 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közösségi kulturális 

hagyományok, értékek 
ápolása 

jogszabály: 1991.évi XX. tv 
121.§ a) - b) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:   6-18 év közötti fiatalok 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 225 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 

- 15 db ifjúsági ismeretterjesztő, készségfejlesztő programot szerveztünk, amelyet 
átlagosan 15 fő látogatott. 
 

   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 
Felhasználás 

célja 
Saját forrás  5254 Működés 

      
      
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  0  0 
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
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Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
      
      
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0  0 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 4069  5592  
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel     
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás     
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4069 5592 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 2966 5254 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás  955 3823 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2966 5254 
K. Adózott eredmény 363 -689 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 
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Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Nem Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Igen 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Igen 
 


