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KETTÓS KÖNYW|TELT VEZETÓ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERÚSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNÚSÁGl MELLÉKLETE

1. közhasznú szervezet azoanosító adatai

NéV: Bolgár MűVelódési és Kulturális Nonprofit Kft

székhely: 1097 Budapesl, Vágóhíd utca 62.

Bejegyzóhatározatszáma: cg,01-09-921213/8 FóV. Bíróság

Nyilvántartási szám: 01-09-9212,13

KépVisoIő neve: Nagy lstván

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

A magyarországi bolgár nemzetiség kulturális autonómiájának a megteremtése és intézményi hátterének
kialakítása érdekében a Társaság az alábbi feladatokat látja el:
A Bolgár MűVelődési Ház íolyamatos működtetése és íenntarlása, annak személyzeti struktúrajának a kiépítése
és a munkavállalók alkalmazása, a Bolgár MűVelódési Ház korszerűsítése és íelújítása; Bolgár nyelvű könyvtár
íenntartása; a 'Malko Teatro" bolgár színház működési feltételeinek biztosítása; a magyarországi bolgár
nemzetiség kiadói tevékenységének fejlesztése; a bolgár nyelV ápolását szolgáló nyelVtaníolyamok
megszervezése é5 lebonyolítása; a bolgár táncműVészei és népzene ápolása céljából működó táncegyüttesek
és zenekarok szakmai és működési íeltételeinek biztosítása; a bolgár nemzetiség országos informatikai
hálózatának a kialakítása és működtetése; a magyar-bolgár nagyszótár kiadása, terjesztésének elősegítése.

3. Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenyséq meqnevezése:

kulturális rendezvényeinek a lebonyo|ításának a
támogatása
A bolgár táncmúVészet é3 népzene ápolása céljából
múködő táncegyüttesek és zenekarok szakmai és
múkódési feltételeinek támogatása
A Roszica, Jantra és Zornica néptánccsoportok műkódési
feltételeinek támogatása
Népdaloktatás támogatása
A bolgár kisebbség országos információs hálózatának a
kialakításának támogatása
a magyarországi boIgárság történelmi és archíV
anyagainak a digitalizálásának támogatása
A lVALKo TEATRo bolgár színház múködési feltételeinek
támogatása
A bolgár nyelVü könyvtár fenntartásának támogatása ;

Klubok:
- színházi klub
- Néprajzi Klub
_ lrodalmi klub
- Film Klub
- Alkotói Klub
- NyUgdí.ias Klub támogatása
A Bolgár országos Önkormányzat kiadvánvainak (könw,

Közhasznú tevékenysághez kapcsolódó közíeladat,
ioqszabálvhely:

ÁoZlal§a§agl me9olzotIaK, ValamlnI egyes cenTralIs
a|árendeltségú szervek feladat- és hatásköreirőI 12í. § a)-
b)
20,11, éVi cD(XlX. tV. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)
2011, éVi cLXXlX, tV, a nemzetiségek ,jogairól 163, § (1)
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élő boloárok és a többséoitársadalom

közhasznú tevékenvséoből részesülók létszáma:

ortodox karácsony-éVadnyitó bál;
Bába-napi rendezvény;
szólómetsző szt. Triíon ünnepe,
Bulgári Nemzeti ünnepe;
Bolgár Húsvéti ünnepség;
szt. György-napi rendezvény,
A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra nap.ja
Bulgária függetlenségének napja:
BULFESZT - Bulgária FesztiVál
Mikulá5 rendezvény
Bolgár nyugd üasok karácsonyi únnepsége
kirándulások,
koszorúzások,
rendszeres nyUgdúas klubok,
színházi b6mutalók,
kiállítások

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

tevékenyséq érdekében felhasznált vagyon kimutatása
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adaiok ezer íorintban

5. cél szerinti juttatások kimutatása

cét szerinti juttatás megnevezése E|őző év (1) rálgyév (2)

cél szerinti iuttatások kimutatása összesen: 0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

A. Vezető tisztséoviseőknek nyúj tott i uttatás összesen: 0 0

7. Közhasznú jogállás megállapításhoz szükségés mutatók

Alapadatok Elóző év (1) TárgyéV (2)

B. Eves összes bevétel 17 961 ,l7 747
ebbol:

c.
A személyi jövedelemadó meghatáíozott íészénék áz adózó
rendelkezésé szérinti íelhasználásáról szóló ,l996, évi cxxvl.
törvénv alaDián kiutalt összeo

D. Kö2szoIgáltatási bevétel

E. Normativ támogatás

F.
Az Európai Unió struktulális a]apjaiból, illetve a Kohéziós
alaDból nvúitott támooatás

G. Korrigált bevétel IB_(c+D+E+F)l 17 961 ,l7 747

H. Összes íáfordítás (kiadás) 17 685 17 863

l. ébből személy jéllegű ráfoídíiás 12 23o í1 536

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 12 230 í1 536

K. Adózott eredmény 247 -,l í6

L.

A szeívezet munkájában közreműkódő közérdekű önkéntes
tevékenységet végzó személyek száma (a közérdekű önkéniés
tevékeny§égről szóló 2005, évi Lxxxvlll. Törvénynek
megfelelóen) íő tő

Erőf orrás-€llátottság mutatói
Mutató teljesítése

nen nem
Ectv, 32. § (4\ a\ l(Bl +B2\l2> 'l .000.000, - Ftl x
EctV, 32. § (4) b)tKl +K2>=0] x
EctV. 32, § (4) c\ I(l1+l2-Al-^.2\l(H1 +H2)>=0.25l x
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Iqen n€m

Ecfu. 32, § (5) a) [(c1 +c2y(G1 +G2)>=0.02l x
Ecfu,32, § (5) b) [(Jl +J2y(H 1+H2)>=9,51 x
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>=10 fól x

*

Y
§
\"


