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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és lióiha3;óöi

ilelléklete

JöVőt Nekik l§,, Alapítvány
5, Cél szerinti jutattások kim utatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Alapítvány által nyújtott támogatá

Cél szerinti juttatás

ffinevezése

Cél szerinti jutattás megnevezése

8t'.'r1'.tlj'

j

uttatá§

&Íl"T§J'J}'á{!ilatás

6, Vezető

6.].

3
A.

o

k

ki m

u

o

k

ki m

utatás a

tatás a

tísztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

l

Előző év (1)

lszlseg

i"iÜi;r'

t"#

rlozo

fi ; B ! !",?

§§ii

K
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n y új
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eV (1)

Tárgyév (2)

Tárgy év (2)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I PK-1,42
i

szervezet neve:

"Jövőt Nekik ls" Alapítvány
7. Közhasznrl

jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Alapadatok
B, Éves összes bevétel

8 55t

13 33€

ebből:

meqhatározott részénekaz

c. A személvi iövedelemadó

adőző rendélk'ezése szeri nti fel hásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

541

66c

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

Lz79!

7 898

H. Összes ráfordítás (kiadás)

L276i

8 486

234E

1 391

D. Közszolgáltatási

bevétel

E, Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

l. Ebból személyi iellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

L276?

K. Adózott eredmény

közreműködő közérdekú önkéntes
L. A szervezet munkáiában
-személvek
száma
tevékenvséqet véqző
ía közérúekú önkéntes tevékénvséqrőlszőlő
2oos. evi Lxxxvlll. törvénynek inegTelelően)
E rőfo

rr

ás

e ll

átotts ág

m

utatói

>

1,o0o.ooo, , Ft]

Ectv,32. § (4) b) [Kl+K2>--0]
ECN. 32, § (4) c)

[(l 1+l

2-Al-A2y(H

1-+H2)>=0,25]

Társad almi támog atottság

Ectv,32. §

(5) a)

m

Ectv.32, § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51
ECtV, 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]
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7i

zoe

23l

/Vern

!

B
B

n

!

tr

Mutató teliesítése

utatói

[(Cl+C2y(G1-+G2) >=0,02]

569

MutatÓ rei7esÍíóse

lgen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2

8 48€

B

D

B

f,

x

!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közháÉznúsági melléklete I vt<-tlz
1

szervezet neve:
§í €fi ,}§r}íak e*& y*gryen §*S.g
*

Támogatási program elnevezése:

§syülffi?frkdrú&§ ezap

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi íorrás
más gazdálkodó

m

!
!
!

-g&1&"§8".&§.

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

650 0o0

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

650 000

-

tárgyéVben felhasznált összeg:

ö5o 000

-

tárgyévben folyósított összeg:

650 000

visszatérítendő n

Támogatás típusa:

Tárgyévben
Személyi

35.3

fel

vissza nem térítendő

m

használt összeg részletezése jogcímenként

425

Dologi

151 065

Felhalmozási

145 51o

Osszesen:

650 0o0

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

m-t&ip|.Blé§, a keizfuarizn,* sétusz nle§tartá.sa szigorÚ, P€ír{Í}§ §r,er'nW{é}l €§ &]
rn*glar*rrrtéx* továusl@zs§L §öek§zeíü i*fir*íalg+t xaerx{*g&t *c§l*atd{á mW -eu
-e-pffi&"-*írr1gM;"g&itá*" &xt&lg§§&$* képa§*erre* #váda*tse*fte{xi a ktiz}l*senü §r*ryít8*r?}l§z**á3l§aer§, _
röl*.§fis**}§rffi ffifr*{§ü,*x& p,R*rart*pfrng tiln*n*am*c ig$fiyefi}rítpl.g1 fiöfil,*PtlfiX m*ryújít*xa_k W*'rytr*r&§{elt *,z
,dáinr§aid#ó, tig:ptx"er f€ti§É56frak affixfuelzaa an*&n*is w&r*n,y*@et*egtrfzáexal wéxe.Ítffi,R*:Á"

{i$§á&E§tffiy1$trnE€ryolgr§hrrar§

*Í*,{*ng*.Í1el,a- í{?**y háer&1€*{

tiiyoz

o

ú em b€ít{< éít€*wlnüe beffi *íM.§S*,

ltiszéle§íté*ét,saat>eáid&s-, &|tur,É**s-, apor*eté*eefr]í@Bik dmoPaxásár,
íl§l§;Ú,
sz.al§jL:ai p,f{3gf&ffi}ir ez'§.§d.l,í.az eq.&saxég,hex* píü§ft*§ls&rez{r'!'ü|í"
kieín*§t
wpl
egr*lmue;ffiÉ* Íaw*m*xb*u
*z &flkÉrrte§§6g n€p§;eíüsír§s,e- k*grdináiása, §pt}&'i-! USF=.:P- F
1xinx**g"yE*nge*t"k§ryveragse*
'*;íú-áil,
§§Áy§"§t 4ád§imi pru§ir§*r}rsi t{ap§eea ae alapí*n*rrlt fiar6:leorry,_ k§aveti€r} **gftő}e vő§í e Tordesi ÉfiÉlmlF{}gY6íék@*{
}ghográ§arr e§ §éíü*{ €§lln§"*x tigÍ**,,l" xet Brr{árá&*a*I csá&ni r*bo,rL sr3r§osán," hfilm,üz{rxÉfin s€rtttt c*aPe*x eg*mára

it.*Ú**6sry§

€{€í,Bh*{§§Ég€í,k

}üttt&" eFü#bÉ{{t §§t(&ies

§§t*í}ltffilep§tffi{
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-142
1

szervezet neve:

al egésrséghel"- progranrsoroz&l

Támogatási program elnevezése:

e*aw

Támogató megnevezése:

m

'.arr","".a-*r""'a=
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrásal

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó

Támogatási összeg:

-

!
l
n

W.ffi-g§1&"§3.,&§-

Támogatás időtartama:

-

a.z

!

1 200 000

ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 200 000

tárgyévben felhasznált összeg:

1

tárgyéVben fo|yósított összeg:

200 000

1 200 000

visszatérítendő !

Támogatás típusal

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként
Személyi

297 27o

Dologi

792740

trelhalmozási

]"09 99o

osszesen:

]"

200 o00

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

ffi-á*oeéraemónkéntesmunkátvégzÓkmaga5sZ1ma'aF"99.t9"o3:T'"TloTiY'
"d;Ü'Öióyú
va:arnint a rná,r ienuelkeré§f;#ló inlásuuhúra orán, totént a PR-kommunthéclós
Öiffirtr*iraé§,

glátk 1#lzf,,gx,,fe,llilf;íü,!fi ktilt§éggk" afi}me§€&*e§akÖeÖk bffiefl?#** a *tólT,*Y*zrti
a Öeggnelpxállí,ás., e{&#r$i #íj#}t t*rfite{&fi }e{en*ke§f€lü &Pre§{át§1'6fi§Zek§*e*t
r*,ely §e|ám&**n nbzzepártxx á nxÉxen y kamrrlunltdsí,&}lelz, r*agy m,éfiár{ben eryri§ a

it*ry€*t aa §ral61*ea rr;;xk"r-:rrcg*x

;áÚHiÜ.-ii*á6rd56de-ri
Ö6í# áÖ-pft6,1-,y ffi*l"piá
**nm*

wxtgyrx **M}§§ed§§L

tdslégítÉs,ét,_hosy 8i &rt&rg§
az
éeek_e,serreiTi:ji9jÍ_^_
is
közelít§Bnett
meg*öraésóhea
egÉseségur
,"sygn6xá-s*gÜJáot*nórásáyei
hÉlyzet egyrB lgBvé§ÜÉ
r€rulqel rrrum$<oaÓ hátíllyoj
úÉ|lvo*ti*r-Ír<a gyóffiÉtó segirs+lny*juishoe, ar €iy€ü
*Ég€szs§üé§

*riÁ"í*** ö;ú6§""€ööt*§ffiód
*!_§pl

;6en11-§áfu§ü* 1báe
tffi,{-i á *áegg*e,r* widr§rt
ffi§óeuíd{tri§§"

§i,áífiú ipónyarüí*

lxu,rulb,11&§ájLÉ9áse+furwp,

_

sl*p§*f - c*a&á*i Éfuirr

§í§it:ltd &§fi?§íeí'§t*,
s.e**tl*ly'eátkel Pí'&Sr§rBel'e§!€4{
'§gya{*r{rlffik
*,rod**rrrr"fo,*lítmaéxot< ixtd|kllz6§e flrgyat6k*s

*{,óeelsbnr_sryítr §cal$o,1a,tox p1 keeeká
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__
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ l|, pK-t42
ba;;á-"io;u és közháéznúsági melléklete

"gyr""iűiíött

Támogatási program elnevezése:

eí {k§s{m

f&iln§ör§íái

w:n**rab<

t

€.bffil &r§fiwff§§§.k
m
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

l
!

más gazdálkodó

-**t§-lá.§*.
Támogatási összeg:
-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben íolyósított össze9:

visszatérítendő n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
}w*f§§t§

,&Ö&ffiffiJ§*lfá
6rrv*rrrtlag sern*t

ffi*enre*e*t

txrta}mecó pf$gry§§$fezáto{

l,q§iqrd.lnar,*rr}müli fullge*i*t r§ffi**drrrogatáetaífiÉí€ bizto§Ít§{&,
eia,t*tr§ás rerlÉpl*teaésrpá}l**áa
retíe
a
humálr
ng
**cr-ináá,*

fi*§§&k**m[.Ö1wó

*á"*ág§}*á;

wrrtőd'**gt*tk"*ffi**i *Á*x*x**x.§-ryry§slT31tr§ffi::y,§X*ffk§ffi
oizresí&árxt tegítetta n'T*rda*i Mí*lefYwaxfuxls
*":eg és eoal$iz
".üí*É§l*{

ffiffiffi';§Öálioá.

Mí,o34,a lkííais ttx1**:16g-rueutlie*
€ffilffifrc*{i{§l"

*ryy*ű*l*rá-*"gí,t"tt*

m.e9axxneiyÁu*&o, xinil

ffirffiffi&Tffi"§g-ö;'§;;ő
* *eá;&r§od-eil J-{eskáa

Ítsés_€t rr_yú}t*n g3 t*dü§6§i" pfi}§r&fi &*(
eaűxyere"n*itty,sítotr qyér*i S*war8dgi

*&.t*t*t i,ll*y.nrexo"aggsql {sít&Tqrryny§.§§l3l1§lx,it**ldex
;ád;""ó;*. és_a vái*a* §el*snér*Y €§yűtw& * iégílattrde"

*p"it"roxaiL sea,uarn6t* rorqÁ§t"tly§§ryfrx*,g3n,*í*
bt#rí-ff}" A, eg**r& *,Lg*ree*r*z }ry§§tnlfu ó, §Poíí,
&§ffiffiffi,ffi;§§*ffiiá-&ruffiffi§
,rxo *xrr* r&arr&em*a-ax at *xl xl*t{§ag€e( htxt§8*t*&*l, &tM§ls€
üd&§&§l §€ s*§*}esldö§;s;"§;;ffik",
láozaá 8 §érúlt *zc*b.girád.EE
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I vt<-tlz
l

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

p$§[el

Ef §,ri}rr§§ek

Támogató megnevezése:

rűtn :&xí&1

u,

rn

központi költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

!

Támogatás íorrása:

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
_áü15"§§.3*-

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

Á

kúge#*i §rwr§{rl
íil

!
!

400 0o0

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

4o0 0o0

-

tárgyévben felhasznált összeg:

400 0o0

-

tárgyévben folyósított összeg:

400 0o0

vissza nem térítendő

visszatérítendő !

Támogatás típusa:

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként
Személyi
Dologi

-|-_lo
400 0oo

Felhalmozási

D

összesen

4o0 00o

szöveges bemutatása:
B§vsleé€. * €rxBr §{a6fryÉffis{a
B,§§É§!,!§§**lá§
tágaun kórnyezerb€n, országos.hírü vásárot<on. Az
iráíi*i"-fii*iüil'd;Íd-k ffisu err:sége a közvÉüen-Os
rxie§ ir§&aeg,& *Í*.y*g ás eszkii,ereÁdseer bőyí*s$hca, ,az sPeciá*is €§zr{Öir€stű!§a#
;l6ihperr;-ó*-úr-trb
.**Éá*&lr*_ *l áao6á#M*i :rwŰ*, -**rn* Ír*ft*ro szo!9ál*t",{si kÉ§u§e! k a,t§*f{*§áfior haxan&tn Íel, #B§*§ ffi{tgótt *
'oElallcoatailás nrisse* t&d g*ímefff**tó§ápán*r{ üE'agi t*n€ áll,
Támogatás tárgyévi felhasználásának

{§rtt6P§ság.áía fiívtuk fel *

Az uzlelt evíren vegzett

irffi'ffi'Ér.eo§6
;"fr§;fr*;h*- á6

y5E9§^

Plw!,

smm*txó

f-rys bie_to,§ttá§e,í* ü:l* §§
p;*a,tgitíE*aagrnárr-a {r§y*rr lfu§íxteEí#"§* rÉmd§ter 'l&Wl§.g&t* i§ bozzáiáíult" ílt*l$ fi
ár§§-a#,* e6y#ni t*&pex é§t*ir* eprnla v*r*any e* prac/lr@w tatmélcs{§t árÍÍ{ et&-
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Akettőskönvrn
,.ffiödö,ilTff lli:T[Xf;
Ml Törvényszék,

§Ífl*X?H,trf,iéklete

Mellékletek

-

C§atolt mellékletek
P

k142.0 1 Könywízsg dlói

J elentés

::::::;:::::-,-,
PK- 142-a2 Szöveges beszámaló

r:::::,:,:,oj,,|o,,,*,
PK-142"03 tegyzőkönyv

§

§

:::::,::::;:-,,r, m
m

PK-142-04 Jelenléti ív

::::::,:,:,::::*,,r, m
m

PK142-05 Meghamlmazás

:::;::,,,,::;;,,-, m
m

PK-142-a6 Esyéb

Y::::,:':,j,i;*,o,
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