
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete pK-242

2016. év

10 Eeri Törvénvszé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység fóbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés eseíén másolt - nem írható - mezők,)

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Ny.v,:1,0 A nyomtatvány papír alapon ném küldhető be! Nyomtatva: 2017.05,24 1 2.08.04
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születési név:

Anyja neve:
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családinév
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Első utónév
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Születési ország neve:

Születési település neve:

születési ideje:

Hatvan

E,rflBl-EE-m

További utónevek

Neve:

a Tanügynek Kőzhasznli

Nyilvántartásisaám; m_m_ Tárgyév: rrl_o FT6lA 8 4



A kettős könywitelt vezet
egyszerűsített beszámolója éiká;üaffiööi'ielléklete

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
Tárgyév:

r,lq[.T6-1

Válassza ki, hogy * b"..áro|
a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:

atvan aTanügynek

Jogi személy szervezeti egység nevel

Jogi személy szervezeti egység .rekl*fr
Település:

közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
Qagí szeméIy szervezeii egység eseíében.:''Artyaszeruezet'\.

Bejegyző határozat száma:
( 
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Pu'fi ff§"',?iáí8P'":'""Ju',szervezetiegység

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Hatvan

lrányítószám: IIII
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-
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polonkai zaltánné

Nyomtatva: 2017.05.24 í 2.08.04

Ny.v,:í.O A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bJ



A kettős könywiteti
egyszerűsített beszámoiOji

v:zqtő egyéb szervezet
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Nyomtatva: 2017.05.24 1 2,oE.04



_könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámotója és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

a Tanügynek Köehasznú Al*p,ítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatasa

2.,Aktivált saját teljesítmények
eneke

A. Összes bevétel (L+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

]-0. Adóíizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.24 12.o8.a4



A kettős könywitelt vezető .em
e gyszerűsített beszámolój a és közffiÉilúí"gi melléklete

Szeruezet/Jogiszem@
a Tenügynek X,Oz trasznú Tffi

Az egyszerűsített éves beszamoffi
[^uq(U^ 9zvl lUI lIllpan.)

I osszesen
előző év előző év

helyesbítése
tárgyéV előző év l előző év

|helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

-

A. Központi költséqvetési
tamogatás t-l- r-

0 0 0
B, Helyiönkormánvzati
költsé gvetési támo'g atás 130 100 130 100

fi,ltslsfiíf#h?ffi{'#$í. 0 0 0 0

D. Normatív támogatás 0 0 0 0E. A.személl jövedelamadó
meg.natarozott részének adózó
rendelkezese szerinti felhaszná.
lasarol szóló 1996. évi CXXV|.
torveny alapján kiutalt összeg

84L 948 841 948

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua,

Ny.v,:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhétő bel Nyomtatva: 2017 ,05.24 í 2.08.04



A kettős Uö"rn"r,
egyszerűsített uesrámoloji tír.ti"rrasznúsági melléklete

2016. év
PK-242

1. Szervezet l.logi ..",
#ezeti egység azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (r"*-;;eg""*",)

1.1 Név: Szervezet

a Tanügynek 
'{tlehs§znE 

A'api

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település;

Házszám:

közterület neve:

'.*"u, 
Jogi személy szervezeti egység

1.2Székhely,rogi@
lrányíószám: !!m Település: 

-'-

Hazszám: l---__l Lépcsőház: [-__l
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánít ő hatarozatszáma:
1.4 Nyilvántartási szám: (Anyaszeruezet,)

1.5 Szervezet / Jogi szeméty szervezeti egység adószáma:

*a'r9É?ffiiáfi : ír'""J,j":' ", é l y sze rvezeti e g ysé g l; ^=;

Közterület jellege:

m.m. @/mm-m- A Bla

3.|*piy,l"y o tuta.asa
cla d iákjai t a 201ö. evu 

" 
n rl-#;;"jÍ:'^ l1i :1:z 1 lJ. 

tevéken :is ég effi
3€ssp*rtsk,o*u."io,ff nlf"T,.1**gig'

í:HTü=[ö,,§*öj:F.ö-;ff 
H#l;ltii'-'.fuxi,T*'ffi ,ff ""9ffi;;;ffi ;ffi :"

iíflr;#ffi I ffilffir, # fi n an sz íroz ása: tla-Tú ra táb o r, víz i n*t o., 
"r 

*-o 

" 
;;;"versenvek támrrnrráoo, c_;Á r?r, 

a r ulr §'rteí, vlzl mEor, alsós rábor, erdélyl lanutmány Út
[:'ffi1#:,ffi?3;ír*::'"'..E'Jly csapatverseny, Diáfiolimpán r:.aló részvéte;,;;il;

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcso,uoo rffi

3.3 Közhasznú tevékenység celcsopffi
3,4 Közhasznú tevékenységből részesü'u*ffi
3,5 Közhasznú tevéken ség főbb eredményei:

-:"*.*- ;w v ulillto* leszére rulrinutizoffi
'i"J'":l;í[i-keretében.v*,=*nY"i-Űr'JrJliierult*i;;ilil;:á-

Nyomtatva : 2017.o 5,24 í 2.oE.o5

Ny.v.:í,o A nyomtatvány papír alapon n"rl'r'oi"oO-i"
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete pK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőz6 év Tárgyév

Hatvan Város Önkormányzatat 130 100

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

NAV 1% a4L 948

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cé9ek, magánszemélyek támogatása 1-760 1 458

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)' 273L 2 506

cé! szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 273í- 2 506

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintb an.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (l) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

0 0

A. vezető ti sztséqvise!őknek nvúitott
juttatás (mindósszesen): 0 0

a T*nügynek Közh,asznú Álxpítvany

Ny.v,:l,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2a17.a5.24 1 2.08.05



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PIí.-Z42

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2731 2 506

ebből:

C. A személyi iövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 847 948

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás o 0

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. iIletve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás 0 0

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 890 1 558

H. Összes ráíordítás (kiadás) 3 42o 1 657

I. Ebből személyi jellegú ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 420 1 657

K. Tárgyévieredmény -689 849

L. A szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek 

száma
(a közér-tlekú önk6ntes tevékénvséoről szóló
2005. éVi LxXxVlll. törvényngk Íneg"íelelően)

E rőíorrás ell átottság m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § G) a) KBL+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] x tr
tr !

Ectv, 32. § (l) c) [(l 1+ 12 -AL-AZ)/(H 7+H2)>=0,25] t] B
T ársadal mi tám og atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x n
Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x tr
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 íő] n x

a T*nüEynek Köz h,asznú Alap,ítvány

Ny.v.:{.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bet Nyomtatva: 2017.a5.24.1 2,08.05



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-Z42

2016. év

Szervezet íJogi szeméIy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Civil alap matematika verseny

Támogató megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés B

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L6

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg: 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 50 000

Felhalmozási 0

összesen: 50 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

|qz tinkermányzaí át*l nyljitptt tánogatá&í:{r$§zegF§l az alapmüvsleti matem*tika veí§Bnyen
l]íeeeniei részére juralom könyvek l(erüllek beszerzésre.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

a Tanügynek Ktizh*sz nti Alapítvány

Ny.v.:{.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.24 í 2.08.05



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznnúgi-melléklete

2016. év
PK-242

Szervezet /Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

a Tanügyn,ek !{iiehasz nú *t*pínrl*ny

Támogatási program elnevezése:

Hatvan Város Önkormányzata

Támogatás íorrása:

!
ön kormányzati költségvetés

!
!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

:at keíerében t apon gm 
,€rütek

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.o5.24 í 2,o8.05



A kettős könywit.lt r.".egyszerűsített beszámoúF ;; iórüíí""'nÉg'i"irettéklete
PK-242

l Jogi személy szervezeti 
"gy""g;ila Tanügynek XtiirrGrlrri

Támogatási program elnevezése:

Támogatás forrása:

m

n

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

-

Tárgyévben fethasznált összeg részletezése jogcímenként:

mikrgíonoltáie-,ióyv--'*r,*r;ri.oTr#i:.-"ri

l* b"r*"'á""

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység* cffi

Ny.v. : 1.0 A nyomtafuány papír alapon n", rtitOt 
"tO 

il
Nyomtatva: 2017,o5,24 í 2,08. 05



A kettős könywitglt vgzető megyszerűsített beszámotója és t ti"t ííi"núliieltéktete

2016. év
PK-242

Szervezet / Jogi személy 
"r"ru"r"ti "ffif,o-JJ

PK-142-0 1 Könywizsg ólói j elenté s

P K-1 42-02 Szöveg e s beszámoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

::::::"::::::r,-,,-, !!
:::::::"::::::r,,,,,r, !!
:::::;:,::::n,-, !!
::::::,:::n,,r, !!
:::::::":,,::::r,,,,r, m

m

::::::;:::::k-, !!

PK-142-04 ]elenléti ív

P K- 142 -0 5 Me gha talmazós

PK-142-06 Egyéb

Nyomtatva: 201 7.o5,24 í 2.08.05

Ny.v,:,í.0 A nyomtatvány papir. alapon nem küldhető bel

.t rrÍt ..


