SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL.

A JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN EGYESÜLET -BÉKÉSCSABA 1991-ben alakult, és 1998 év 10.22-én
kapta meg a közhasznú egyesületi besorolást.
Az egyesület az alapító okirata szerint közhasznú tevékenységet az alábbi területen folytat:
Közfeladatok:
a.) A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészség károsító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
(1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 144.§ (1)-(2) bekezdés alapján állami feladat).
b./Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek elősegítése.
(2004. évi I. tv. a sportról 49.§ c)-e) bekezdés alapján állami feladat)
c./ Közösségfejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása.
(2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1) 2. alapján helyi
Önkormányzati feladat)
d./ Helyi környezet és természetvédelem
(2011. évi CLXXXIX Tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1) 11. alapján helyi
önkormányzati feladat)
Az egyesület elnöksége, oktatói és segítői a tevékenységüket önkéntes munkában, díjazás nélkül
látják el.
Az egyesület közhasznú tevékenységéből 2018 évben 3 415 451 Ft származott.
Tanfolyami díjak, /értékesítés árbevétele /

799 000 Ft

Alaptevékenység

303 785 Ft

Tagdíjak

1 416 000 Ft

Adomány

372 300 Ft

Adó 1 %

82 366 Ft

NEA pályázat

400 000 Ft

Egyéb kártérítés

42 000 Ft
3
 415 451 Ft

A közhasznú tevékenység kiadásai voltak :

3 022 390 Ft

96 019 Ft

Hitelkamat
Anyagjellegű ráfordítások

2 926 371 Ft

Személyi jellegű
0 Ft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 022 390 Ft

Anyagjellegű ráfordítások ebből:

2
 926 371 Ft

Anyag: pl energia költség, felújítási anyag

468 645 Ft

értékcsökkenési leírás
272 464 Ft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igénybe vett szolgáltatások :
2 185 262 Ft
Alaptevékenységre fordított összeg:
Terembérleti díjak:
tanfolyamok Békéscsabán Orosházán, Gyulán Mezőberényben, Békés

898 950 Ft

Fellowship tagdíj- és licencdíj

388 200 Ft

Hirdetések

128 935 Ft

egyebek: biztosítás (felelősség ) utazás,szállítás

130 305 Ft

Összesen

1 546 390 Ft

Működési költség:
Felújítás javítás karbantartás költségei

493 360 Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatás : könyvelés, számlavezetési díj stb
145 512 Ft
_______________________________________________________________________
Összesen
638 872 Ft
Szolgáltatások

2 185 262 Ft

Mindösszesen ráfordítás
Az év pénzügyi eredménye
A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok

3 022 390 Ft
393 061 Ft

Egyesületünk 2010 évben meglevő pénzeszközei felhasználásával egyesületi központ és ashram
céljára egy házrészt vásárolt BÉKÉSCSABÁN a Kis-Tabán u 20 sz .alatt
Nyilvántartott értéke  5 788 798 Ft
A tavalyi évben a központ felújítását folytattuk, berendezkedtünk, többé- kevésbé, Jelenleg 80 %
20% az elvégzett és a tervezett munka aránya. amelyet az ősz folyamán szándékozunk folytatni.
A munkálatok elkezdését és a folytatását a 2016 és 2017 évi nyertes NEA pályázatunk tette lehetővé.
A felvett hitelt fizetjük, tavaly év elején még 994 275 Ft volt 370 857 Ft törlesztve, fennmaradt
623 418 Ft, lejár 2020 szeptember 30-al.
Pénzeszközeinket takarékosan használtuk, Így az 2017 évi negatívba forduló eredmény pozitívvá vált .
További adatok
- Az egyesület tevékenységét az alapszabálya és a Fellowship etikai kódexe szerint látta el.
- Céljainak megvalósulása tagjai önkéntes tevékenységén alapult.
- 
Az egyesület nem alkalmazott munkavállalót 2018 évben.
- Az államháztartástól kapott összegeket az előírásnak megfelelően használta fel.
- Magánszemélyektől ez évben 372 300 Ft támogatást kapott.
-S
 zervezetünkről :
Jelenleg 28 tagunk van, évek óta ez a legjelentősebb szervezeti változás, mivel
az átlagéletkor rendkívül magas volt és a szervezetet az elöregedés fenyegette. Az új tagjaink
fiatalabbak és aktívabbak is. Ez a 2017 szeptembertől beindított havi előadás sorozatunk
látogatottságánál is érezhető volt. Ugyanakkor a szervezett közös munkáknál is általában kb. 10 fő
résztvevő volt. A közösségi média használata is segítség a kommunikációban és a szervezésben.
Ezenkívül több önkéntes segíti a munkánkat továbbra is. Köszönet illeti meg őket is.
Tevékenységünkről:
A megye 7 településén megszervezett 17 tanfolyamon megyeszerte átlagosan 140-150 fő vett részt
Sokan már 10 évnél régebben járnak hozzánk rendszeresen.
Új asszisztensünk kezdte meg az oktatást Orosházán, akit szeretnénk oktatói képzésre küldeni.
Munkahelyi jógát tartottunk az önkormányzatnál. Továbbra is oktatunk a Harmónia Stúdióban.
Egyéb aktivitásaink:
Vendégül láttuk Őexellenciája Rahul Chabbra urat, India Magyarországra akkreditált nagykövetét és

feleségét áprilisban.
Kezdeményezésükre a Csaba Center színpadán több jógastúdió társaságában ünnepeltük meg a
Jóga nemzetközi napját, n
 agy közös sikerrel. Megkerülhetetlenek lettünk Békéscsaba jógaéletében.
Dina Gábor jógaoktatónk részt vett a 2018 szeptemberi Himaláya –zarándoklaton: e
 rről is
hallottunk élménybeszámolót.
Rendszeressé váltak 1 napos tavaszi, őszi tisztítókúráink, amelyet a Harmónia Stúdióban tartunk.
A jóga elméletéről szóló havi előadások tovább folynak.
Szoros kapcsolatokat ápolunk több szervezettel is, így pl. tagságunk van az International
Madhavananda Fellowship elnevezésű YDL jóga szervezetben, a MOJU-ban (Magyarországi Jóga Unió)
A World Peace Council -ban és a Civil Szervezetek Szövetségében.
-A vagyonunk nemcsak pénzben mérhető

Van egy saját központunk/ Mesterünk által felavatott ashramunk
Egy világszerte elismert tradicionális jógarendszer licence.
Elkötelezettségünk, és hitünk a jóga mellett.
Fontos még a jó hírnevünk amit igyekszünk megtartani.

P.H
………………..………………………….
Egyesületi elnök
………………………………………
Felügyelő bizottság
Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Egyesület közgyűlése 2019
május 18 én fogadta el.

