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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági rnelléklete I PK-142

szervezet nevei

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer furintban.)

AlapteVékenys s Vállalkozási tevékenység Osszesen

elózó év előzó év
hélyesbítése

tárgyév el6ző év elózó év
helyesbÍtése

tárgyév elóző év elöző év
halyesblése

tárgyév

1, Értékesítés nettó árbevétele 9( 25t 9C 25c

2, .Aktivált saját teljesítmények
eneke

3. Egyéb bevételek
L2979 7 7t3 t2972 7 7L3

: tqgdü, alapítótól kapott
betlzetés

- támogatások 6 t24 2 65c 6 L24 2 65c

_ adományok
6 83§ § 033 6 83§ 5 033

4. Pénzügyi műveletek bevételei 7l 5§ 7l 5g

5, Rendkívüli bevételek 193 540 x93 54C
ebböl:

alapítótól kapott befizetés

_ támogatások

összes bevétel (1+2+3+4+5) 13 33€ B 558 13 33€ 8 558

ebből: közhasznú tevékenység
bevételéi r_3 336 B 55t 13 33€ 8 55€

6. Anyagjellegű ráíordítások 4992 4 7a1 4 9s2 47a7

7. §zemélyi jellegű ráíordítások 2 34e 1 391 2 34e 1 391

ebbő[ vezető tisztségviselök
Junatasal

B. Értékcaökkenési leírás 2?7 248 227 24t

9, Egyéb ráfordítások 67,1 343 677 343
10. Pénzuqvi műVeletek
ráfordítása-i-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerforintban.)
AlapteVékenysé9 Vállalkozási tevékenység ossZesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíté5e

tárgyév

11, Rendkívüli ráfordítások 4 525 1,723 4 52a L723

B. Összes ráfordítás
(6+7+B+9+10+]_]_) 12 767 a 48€ L2 76i 8 486

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai L2 767 a 48€ L2 767 8 48€

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 569 72 569 72

12. Adótizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-J-2)
569 7i 569 72

J-3. Jóváhagyott osztalék

E, Tárgyévi eredmény (D-]_3)
569 7i 569 72

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 3 594 2 65c 3 594 2 65c

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

C, Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. íllewe a kohéziós
Alapíból nyújtott támo gatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótí részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
ossZeg

547 66C 541 66c

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék ] lgen m Nem

szeryezet neve:

"Jövőt Nekik ls"

Kitöltő verzió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyo mtatva: 2076.0 4.Z2 L3,45,47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszánrolója és közháizlrúsági melléklete I rrc-r+z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település;

közterület neve: Közterület jellege: E-l
r---_l

Ge§ztenyés

Házszám:r*---l Lépcsóház: r--_l Emelet: r---_l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: Iffi FB nrarEn/rer#l/m
X..4 Nyilvántartási szám:

1,4 Szervezet adószáma:
ffi*m-mkL]:r_:r]
EEE]E[I[9§]E -E -nE

1.6 Képviselő nevel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznri tevékenységek bemutatása

s§gítette
iogeJ
ggyre

3. Közhaszn11 tevékenységek bem utatása (tevékenysé gen ké nt)

3.]- Közhasznú tevékenység megnevezése :

3.2Közhasznútevékenysó9hezkapcsolódóközfeladat,jogszabálynery:|loo6
1997. éviCLIV. tö

r
I

3.3 Közhasznri tevékenység célcsoportja:
|Értelmi íogyatékos, halmozottan sérült "r"rrraFl<.--::]3.4 Közhasznti

3.5 Közhasznú
tevékenységből részesL]llők létszáma:
tevékenység íőbb eredményei:

340

igényét, oyakollarái
gYele*rlel}cetés hetéltonysÁgfu niún4a, ho.oy e progranlhoz *.r"n.ra,iy"r.i;';;;"-;;,'i,,"Ü"x
[gÍ§§*,t_ry-iálís mórgásíe-jtesaÍó esaÜÓz<ir< beőzereése i" uie$"*rostllt. Az olutasító társada;rni
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

Irányítószám; EEEE Település: Tordas

közterület neve: Gesztenyés Közterület jellege: il----l
t-----__lHázszám,.E------_-l Lépcsőház: t--_l Emeletl t-----l Ajtó:

1,3 Bejegyző határozat száma: M. ffi.l6liF]8lrl/|Tl9l9F]l /EE
1,4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

ffi-m- 2l9lB

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Rita

a e#csspoftb§, artoeó mart§*yek §eárfi,§fá §§§ílÉgz*íí pí6§fifi§§s$d{Rl,i
m r&§ dsí}fiáeeí ry*&&r*l ,#ta*rl,, {á*rleonrrárvytwí kii,g:fc**sffig;lr*§ljffi§*wt tt&arc$enül &
§* *eo{p&t|*- Ár enrt*im*M Mí§m#§&.Bl B&i} fu* §ik*r8§*f} n*arl|otfunu 

"T 
{reft*tség Tükös

#tnt .*ry{&sgB{ f*y&it fi §§rfi+t &nb€*ak *qy§rui l*p*a+fo*í, lté§e,§fu*{ kib{}fi*el&}2ffi§§*fiöel
- § rm&a$*ew,ngzkiizgi, e ku*l**í.dlí§ ruerd*av*r*,9mk *tltryr§N*,t*öaay*uaqe rá,€{§§fu# txíam*& *

em&wg* Na*rr*&* a t*rxa§al mi &t*gaw.ős *d,fu&x&h*a, "

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ulturál is, közmúvelődésí
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabáIyhely:

1997. évi CXL.
3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Értelmi fogyatékos, halmozottan sérült sze
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

340

nffi*{rBs w§ffir, &irk}§{iá§*,if§*, Xll. fi*rle| j?ár*aca{ trg,yr,nÉs*n {3á**st, mütpéee*t* §§8Ffi li
*eftazxi t*gatfi&ol*pr1 wdéllri así}*i ta[&lhüg6rr.,Aa *ngtrrri íe6yaté}tosságu§3 é|őlkmBrrkaffi

eorr*wx#xxl*álíirÉwnurn, rrálXxl*ti randtavén,}Mtcn, saó!*s tár,xadaJnli kőrt messrólítva-
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PK-L42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
. gy.""iűiituiiuóriámolój a és közhá-sznúsági mellékle te

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévbenvégzettalapcélszerintiésközhasznútevékenységekbemutatása

*;úö;;_hdi;ö=pú tölnegsporí. veíseflysp§fi.programold<al ös§3eíuggéslrT,._ ___._
Arápfuány az 61É|mi íogyará{ossliggal €{o §Jefiéiy*iszánrrira seervezeit-sPon- És rreredeési, mozgási

etöségel€t bizrosító és generáló.pro9ramokt€I u."n áll*^i, önt(Onnányzati 
-koaÍelarlatok 

t€sie§iilÉ§é't

56enül & k{igtl*xrearÍ* *"lgái}a á* ***lyruy"",löxág j*gy€aen l5mógatia a hárrányos h*yzrtfi
§§Wí*ot§ v§§eíítt§n ff feq},oer§ks§,§t{ §pfiíti*t'

3. Közhaszn11 tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.2 Székhely

-__l
lrányíószám: EEEE Település: t
közterület neve: Közterület jellege:

Gesztenyés

Házszám:|;-] Lépcsőház: r-] Emelet: r----_l|l l L_

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE. ffi . I6F|ZI8TrI/ E 9l9|{ / m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószámar

1.6 Képviseló neve:

ffi-m- 2l9l B

EEEEEEEE-E-EE

E ----I
r----_-l

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

évi l.

3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

t{bt,"yez€{i Eiffiie't" sp*c**t*_ *seryrry &íits§í!&§álíá§.§ffi6#,it6xe-*d#,&relq 
res$et#Éá*u segités* h*a§i* ftBíitr§§{§fri,éF

; *nrxpy#*r xn"r*u**arxoffi 
-Juá*ie*ql nryffly rnoizgáan sportrmd**e*ys&rax

;pffi*}d gge&aox iwxxrx&&r*l, arrx6nt**ex rdparráte*{&v*l "

340
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t __ _ l __
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: ordas

közterület neve: ztenyés Közterület jellege: tr----_-l
f------lHélzszám:E-----l Lépcsőház: r-l Emelet: r---_-l

x.3 Bejegyző határozat száma: EE. m . |6lilzl8lrl-lr El gl gIC] / EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffi-m-EilTITl-l]
1ll8ll4ll8ll1ll5 -E-EE

1.6 Képviselő neve: Rita

2. Tárgyévben végzett atapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ny x M,*tl*ldix*r§ ifit&r§iéfiyb*n 8{]ffi brt&Xt a fü§y*{§&i}& tláJí??a,Zor§áíl_§€fttlt_s€Telry 
"*&.*ca,vqryg §g x*Erlgrte*til í$tte #an*gaxó, .wy*}{§n$kóde rmlékmrysÉge áml._Ertelml

*a*lrn&yetetw*§ttxil* xao*g6ltxd*xir h*mrurxms rcfirt€*ril§nye& §ítrl,t€eésáv€l,_i*§§ry1_ " "*y* lwrnr árg* * xr*nxtr xxpi *Íéá§§érts& b,*Ete§írá§M,a fogla$ímetaaÉsi l*fi*ffi*fore& b,ru{a§x€ve*

Jr*t r*lá*axi"itis€§ rír€§ág. fu*6 a §*gya§?-nsx*llbera& rrrurr§dhr,r var& 1ry&rBdrffilrl§Ü|&§t" a

& é,rt&§t 
' 
fü§ *iÉí{i}& há}ífi,a,Zo{§áí} g&t*ít sBs{ff,frx@{

e ryex@w mrrnk}[tiqgi'lffi *fi§*l{ í,0l}r,effi ffm§ lr,lzrggítá*áx"

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: feladatok e

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi lV, törvé

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lmi foovatékos. halmozottan sérült

3.4 KPzhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:
340

&}ffi-§frÉ§nix§x n*p*afigírés* *ítpllm* ft}üyá§*ko§ *' kó{ók_ sl*ld*rreg*át

; *r*t€zll*ényi fcala|:kóetatlís segítése sp*iátia e§zkóergrlasa€r, t-etr*lri}d€$ryryS

rxax sr4ix**gga *lirpgniyagok uiztosításáuat; intag:rárt mulnkaf*elyi k$rr|y€e§t naai *ldr€*ér*dt
&mlmi fiNg&§éí{!ff§'eí§}h*ig*,*ltal €t§álíma rcwa&*e& xl*mt.lraaáxa, n*p,ra*r*xÍt&o.
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámotója és közhá-sznúsági melléklete l PK-142

1, szervezet azonosító adatai

e sst.Éil{ l*ó,rh*§ar,á §*v8l, &3
tryy"cgrmi- eíítb*a'ek *gzogiálíá i*rt**a*{" _ ruÉpa6és}*égil,§y*_ kö3:ryry€l§,99§!:.pryy§Hfpüft,

*r***ru*xgryibror v**S &tlz;áiut*aut *Úixfoíésével- hca;ájáa,tllr *sÉdy*il< nővd€g§t**x*
iír ffi sr§t*§lül{ e*§r &a*z,,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

t.l NéV

1.2 Székhely

Irányítószám: EEEE Település: ordas

közterület nevei Közterület jellege: E, --_-l
f---lHélzszám:E-----l Lépcsőház: r---l Emelet: t--___] Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat számal EE.ffi.|6Fr+a]Zf /lilglgH/m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffi-ffi-E],1TITT-1-1
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Gali Rita

s

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznr1 tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Társadalmi

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: ],998. éviXXV!.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Értelmi foqvatékos, halmozotan sérült személ

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:
340

ffir**6*[xépnap, *aal**x uofrtw,*r*aa}_ &n,kénn*x Fn'í}§ mfraiifie&r* {lrlrysql
iffi"#nffi6áóde}al, *aal&rsa**x1 §4 ís *rll*Éntru,rntlá&erays*g9€r@t kgeffidt§&á§ #
ó§ idk*ese*- gre ffirln* pt1putá*ió *cd*pqyentexóg€r*61a edry§*fu
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezetegyszerűsített 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§ o k ki m u tatás a

&Íl"T§J'J}'á{!ilatás 
o k ki m utatás a

6, Vezető tísztségviselőknek nyújtott juttatás

6.].

3
A.

Tisztség
Előző év (1) Tárgyév (2)

l lszlseg rlozo eV (1) Tárgy év (2)

i"iÜi;r' t"# fi ; B ! !",? §§ii 
K n y ú j to tt

Kitöltő verzió;2.70.0 Nyomtatvány verziO:ii
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
i

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I PK-1,42

7. Közhasznrl jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 13 33€ 8 55t

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendélk'ezése szeri nti fel hásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 541 66c

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)] Lz79! 7 898

H. Összes ráfordítás (kiadás) L276i 8 486

l. Ebból személyi iellegű ráfordítás 234E 1 391

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L276? 8 48€

K. Adózott eredmény 569 7i

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenvséqet véqző 

-személvek száma
ía közérúekú önkéntes tevékénvséqről szőlő
2oos. evi Lxxxvlll. törvénynek inegTelelően)

zoe 23l

E rőfo r r ás e l l átotts ág m utatói MutatÓ rei7esÍíóse

lgen /Vern

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,o0o.ooo, , Ft] B !
Ectv,32. § (4) b) [Kl+K2>--0] B n
ECN. 32, § (4) c) [(l 1+l 2-Al-A2y(H 1-+H2)>=0,25] ! tr

Társad almi támog atottság m utatói Mutató teliesítése

Ectv,32. § (5) a) [(Cl+C2y(G1-+G2) >=0,02] B D
Ectv.32, § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x !
ECtV, 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] B f,

szervezet neve:

"Jövőt Nekik ls" Alapítvány

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verziól5.3 Nyo mtatva: ?OL6.0 4,22 L3,45.47



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
1

és közháÉznúsági melléklete I vt<-tlz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
§í €fi ,}§r}íak e*& y*gryen * §*S.g

Támogató megnevezése: §syülffi?frkdrú&§ ezap

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: -g&1&"§8".&§.

Támogatási összeg: 650 0o0

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 650 000

- tárgyéVben felhasznált összeg: ö5o 000

- tárgyévben folyósított összeg:
650 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi 35.3 425

Dologi 151 065

Felhalmozási 145 51o

Osszesen: 650 0o0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

{i$§á&E§tffiy1$trnE€ryolgr§hrrar§ m-t&ip|.Blé§, a keizfuarizn,* sétusz nle§tartá.sa szigorÚ, P€ír{Í}§ §r,er'nW{é}l €§ &]
*Í*,{*ng*.Í1el,a- í{?**y háer&1€*{ 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"

tiiyoz o ú em b€ít{< éít€*wlnüe beffi *íM.§S*,
it.*Ú**6sry§ 

'*;íú-áil, 

€{€í,Bh*{§§Ég€í,k ltiszéle§íté*ét, saat>eáid&s-, &|tur,É**s-, apor*eté*eefr]í@Bik dmoPaxásár,
egr*lmue;ffiÉ* Íaw*m*xb*u wpl íl§l§;Ú, kieín*§t sz.al§jL:ai p,f{3gf&ffi}ir ez'§.§d.l,í.az eq.&saxég,hex* píü§ft*§ls&rez{r'!'ü|í"
1xinx**g"yE*nge*t"k§ryveragse* *z &flkÉrrte§§6g n€p§;eíüsír§s,e- k*grdináiása, §pt}&'i-! USF=.:P- F
§§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 ÉfiÉlml F{}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
}üttt&" eFü#bÉ{{t §§t(&ies §§t*í}ltffilep§tffi{ §peí?r&fiíltL

Kitöltő verzió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2ot6.04.22 L3.45,47



A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet 
1

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
al egésrséghel" - progranrsoroz&l a.z

Támogató megnevezése: e*aw

'.arr","".a-*r""'a= m

Támogatás forrásal
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás l
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: W.ffi-g§1&"§3.,&§- !

Támogatási összeg: 1 200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 200 000

tárgyévben felhasznált összeg: 1 200 000

- tárgyéVben fo|yósított összeg:
1 200 000

Támogatás típusal visszatérítendő ! 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 Öiffirtr*iraé§, va:arnint a rná,r ienuelkeré§f;#ló inlásuuhúra orán, totént a PR-kommunthéclós
it*ry€*t aa §ral61*ea rr;;xk"r-:rrcg*x glátk 1#lzf,,gx,,fe,llilf;íü,!fi ktilt§éggk" afi}me§€&*e§akÖeÖk bffiefl?#** a *tólT,*Y*zrti

;áÚHiÜ.-ii*á6rd56de-ri a Öeggnelpxállí,ás., e{&#r$i #íj#}t t*rfite{&fi }e{en*ke§f€lü &Pre§{át§1'6fi§Zek§*e*t

Ö6í# áÖ-pft6,1-,y ffi*l"piá r*,ely §e|ám&**n nbzzepártxx á nxÉxen y kamrrlunltdsí,&}lelz, r*agy m,éfiár{ben eryri§ a
**nm* wxtgyrx **M}§§ed§§L

tdslégítÉs,ét,_ hosy 8i &rt&rg§

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

*riÁ"í*** ö;ú6§""€ööt*§ffiód §i,áífiú ipónyarüí* lxu,rulb,11&§ájLÉ9áse+furwp, *Ég€szs§üé§ sl*p§*f - c*a&á*i Éfuirr
;6en11-§áfu§ü* 1báe *!_§pl *{,óeelsbnr_sryítr §cal$o,1a,tox p1 keeeká 

'§gya{*r{rlffik 
vtl{i€á&tr*'* §í§it:ltd &§fi?§íeí'§t*,

tffi,{-i á *áegg*e,r* widr§rt _ *,rod**rrrr"fo,*lítmaéxot< ixtd|kllz6§e flrgyat6k*s s.e**tl*ly'eátkel Pí'&Sr§rBel'e§!€4{
ffi§óeuíd{tri§§"

Kitöltó verziÓ:2,70.0 Nyomtatvány verzió : 5.3 Nyo mtatva: 20t6,0 4,22 L3,45.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ l __

"gyr""iűiíött 
ba;;á-"io;u és közháéznúsági melléklete |, pK-t42

f&iln§ör§íái eí {k§s{m t

€.bffil &r§fiwff§§§.k

-**t§-lá.§*.

w:n**rab<
Támogatási program elnevezése:

önkormányzati költségvetés

m

l
Támogatás forrása: !

más gazdálkodó

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:

ffi*enre*e*t txrta}mecó pf$gry§§$fezáto{
}w*f§§t§ fi*§§&k**m[.Ö1wó *á"*ág§}*á; l,q§iqrd.lnar,*rr}müli fullge*i*t r§ffi**drrrogatáetaífiÉí€ bizto§Ít§{&,

,&Ö&ffiffiJ§*lfá **cr-ináá,* ng retíe a humálr eia,t*tr§ás rerlÉpl*teaésrp á}l**áa
6rrv*rrrtlag sern*t wrrtőd'**gt*tk"*ffi**i *Á*x*x**x.§-ryry§slT31tr§ffi::y,§X*ffk§ffi

ffiffiffi';§Öálioá. *":eg és eoal$iz 
".üí*É§l*{ 

oizresí&árxt tegítetta n'T*rda*i Mí*lefYwaxfuxls

Ítsés_€t rr_yú}t*n g3 t*dü§6§i" pfi}§r&fi &*(

Mí,o34,a lkííais ttx1**:16g-rueutlie* m.e9axxneiyÁu*&o, xinil eaűxyere"n*itty,sítotr qyér*i S*war8dgi
€ffilffifrc*{i{§l" *ryy*ű*l*rá-*"gí,t"tt* *&.t*t*t i,ll*y.nrexo"aggsql {sít&Tqrryny§.§§l3l1§lx,it**ldex
ffirffiffi&Tffi"§g-ö;'§;;ő ;ád;""ó;*. és_a vái*a* §el*snér*Y €§yűtw& * iégílattrde"

* *eá;&r§od-eil J-{eskáa *p"it"roxaiL sea,uarn6t* rorqÁ§t"tly§§ryfrx*,g3n,*í*
&§ffiffiffi,ffi;§§*ffiiá-&ruffiffi§ bt#rí-ff}" A, eg**r& *,Lg*ree*r*z }ry§§tnlfu ó, §Poíí,
üd&§&§l §€ s*§*}esldö§;s;"§;;ffik", ,rxo *xrr* r&arr&em*a-ax at *xl xl*t{§ag€e( htxt§8*t*&*l, &tM§ls€

láozaá 8 §érúlt *zc*b.girád.EE

Kitöltő Verzió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyo mtatva: ?0L6,0 4,22 L3,45.47



A kettős
egyszerűsített

könywitelt
beszámolója

vezető egyéb szervezet l

és közhá3znúsági melléklete I vt<-tlz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
p$§[el kúge#*i §rwr§{rl Á

Támogató megnevezése: Ef §,ri}rr§§ek rűtn :&xí&1 u, rn íil

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:
_áü15"§§.3*-

Támogatási összeg: 400 0o0

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4o0 0o0

- tárgyévben felhasznált összeg: 400 0o0

- tárgyévben folyósított összeg:
400 0o0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Személyi

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként

-|-_-lo

Dologi 400 0oo

Felhalmozási D

összesen 4o0 00o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

B,§§É§!,!§§**lá§ {§rtt6P§ság.áía fiívtuk fel * B§vsleé€. * €rxBr §{a6fryÉffis{a

iráíi*i"-fii*iüil'd;Íd-k ffisu err:sége a közvÉüen-Os tágaun kórnyezerb€n, országos.hírü vásárot<on. Az
;l6ihperr;-ó*-úr-trb rxie§ ir§&aeg,& *Í*.y*g ás eszkii,ereÁdseer bőyí*s$hca, ,az sPeciá*is €§zr{Öir€stű!§a#
.**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,

Az uzlelt evíren vegzett y5E9§^ Plw!,
smm*txó f-rys bie_to,§ttá§e,í* ü:l* §§

irffi'ffi'Ér.eo§6 p;*a,tgitíE*aagrnárr-a {r§y*rr lfu§íxteEí#"§* rÉmd§ter 'l&Wl§.g&t* i§ bozzáiáíult" ílt*l$ fi
;"fr§;fr*;h*- á6 ár§§-a#,* e6y#ni t*&pex é§t*ir* eprnla v*r*any e* prac/lr@w tatmélcs{§t árÍÍ{ et&-

Kitöltő verzió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5,3 Nyo mtatva: 20l.6,0 4.2? L3,45,47
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C§atolt mellékletek

P k142.0 1 Könywízsg dlói J elentés

PK- 142-a2 Szöveges beszámaló

PK-142"03 tegyzőkönyv
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PK-142-04 Jelenléti ív

PK142-05 Meghamlmazás

PK-142-a6 Esyéb


