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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhááznú;;i r"elléklete PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Bejegyző határozat száma:
{Jag.i személy szeruezeti egység esetében:
JoEi személlyé nyilváníó h-átárőzat száma)

§zervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:

p;grv, 91el" l. "tog i személy szervezeti egység
kepvlselóiének neve:

Képviselő aláírása:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsrigi melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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rszxözöx (nxrívÁr)

lll, Beíel(etett pénzügyi eszközök

Aktív időbeli elhatárolások
rszxözör összespru
roRRÁsox pnsszívÁx;

FORRÁSOX ÖSSZESEN

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhááin,i.,igi- -"lléktete PK-I42

Sieívezet / Jogi szeméty szeruezeti egység neve:
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3, fgyéb bevéteiek
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i - alapítótól kapott beíizetés
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j - támogatások

5, Anyagjellegű ráford ítasok

i 9 _Pénzügyi rnűveletek
l raToío|tasal

Az egyszerúsített éves beszámoló ered mény-ka, utatás"
(Adatok ezer farintban.)

A.. Ósszes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6, Szeméiyi ieiiegű ráfordítások
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháíznúsígi melléklete PK-I42

§zervezet l Jcgi személy szeruezC-Úgysnneve:

ts összes ráíardítás
(5+6+7+gag;

ePiől:_ i<ühasznú tevékenység
ráfordításai

C. Acjózás előtti eredmény (A-B)

B. Helvi önkormánvzati
köksé§vetési támo!atás

C, Az Európai Unió süukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Aiapbó| nyújtott iámogatás

i}, Az Európai Unió
vetésétrő!Úagy más
íi e m z et köz ! sz-e nrez ettó l

=zármazó támogatás

felhasználásárói szóló 1996. évi
cxxvl,törvénv aiapján kiutalt
osszeg

Az adatok könywizsgáíattal alá vannak támasztva I lgen

ebből; normatív támogatás

(Adatok ezer forintban.)
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és kö zhíóin,ii?gi- *elléklete

X. §zervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
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3- Közlrasznú tevékenységek bemutaása {tevékenységenkónt}
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3. 2.Közhasznú tevékenységhez kapcsolóció közfeladat, jogszabályn"'u,

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredrnényei:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet legyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l px-raz

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

5. cél szerinti iutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

szJA 1% 508 477
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

onkormányzati támogatás 5c
5.3 Cél szerinti jutattas megnevezése Előző év Tárgy év

Magánszemélytől kapott üámogatás 5(

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) -

50í 577

Cél sz.erinti juttatások kimutatása
(mlndosszesen) 50E 571

6. Vezető tisztségviseIőknek nyújtott juttatás
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D.l Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatiás (mindósszesen):



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

§zelvezet / Jogi személy szervezeti

7" Közhasznú jogátlás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
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U. Kozszolgaltatási bevétel

E. NormatíV támogatás
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G. Koíragált bevétel [B_(C+D+E+R] t-37l L 4Ll
i{" Összes ráfordítás (kiadás}

2 L73 1 96!
§. ts5böl szeínélyi jellegű ráfordítás

b/ 42
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2 t7i 1 963
K. Tárgyévi eredmény
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L A .szeruezet_ m u n káiában közrem űködő közérde kű ön kéntesíevekenyseget véqző személvek száma
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E rőfo n ás e il átotts ág m utatói Mutató íe//'esífése

lgen Nem

B D
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Ectv.32. § {4 c) rl1+l2-Al-A2)/(H7+H4>=a,25] D x
T árs ad al m i tám og etottság m utatói Mutató teljesítése

Eetv. 32. § í5) aJ [pl+C2)/(Gl+G4 >=a,O2J B n
Echí32. § (5) b) KJ7+J2y(Hl+H2)>=g,5i tr n
Ecw. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 7a fő] x n
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