
PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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gyr"".krit"ii u"r"ámolój a és közháóznúsági m el l éklete

1, szervezet azonosító adatai

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

* rál:;gyneX Köz,h*sEnú

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tr------l
r----_-I

L.g Bejegyzőhatározat száma: m EB |oroFEFnrEglfil'r!
1.4 NyiIvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffi-m AlB l4

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve:

"y,uF. $T!é§: 1 
K8,$§Ulh Lájös

,r*i"iiáiiJr;z8,ú. ér*!run az *!ább,ial4pítvánvi eélú kiadásoklarl támogatta: 
_

diáke§§p{}nek, §ztskk{i,r,§k mufi,€i* kütönb,riu6'rendezvények keretében: b€rká€$délutér'!, Á{árt§n,-Eap,

t|,P*:fi&p., egészség hét" m Üvész,*tek hete
*Y** niÚ*Óu*soÜfin*n,sziroeása; h}a-Túré táb§r,_vizi É!91, py:?§ry,
rdanematikai v*r§en,}a lel*onyolitása" & $er§eny h€lyeu€ni€in€k dii*zá§e
inrerakttív lábl*, rr,etelwtk v*sárlás
köny.Ntári l$ii,np*li álemány&n lt b6l/ítÉ§É
ad-s rádió vásárlása
tsr§Éf#l§zér*lésetq ping-pang asztal beseerzése

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: 201].. évi CXC.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
b*rkáesdél után, Márton,nap, Lu*a-n,*po

*Únct. o|uoé**t*r h,eteÉr,eÉb,en. lnxeraktív táb|álral és ngtebe§,k vásárlással bÖtlíteltÉik óZ

i,gÖptr*kja1 2ü1_5-b,en i**et ieÚ**y§lítá§re l{erült aa élapnralvgleti m*ternatike verenY- A dié,t{ts,k

iff,§i#áÁek We-Túre tábo.r, v[a:i"tátler, alsós tál**r} meEsaervezése és fin*nszírozása-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I nr-r+Z

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad ato k eze r ío r i ntban. )

6. Vezetó tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

5,]" Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

Hatvan Város Önkormányzatí 260 L3(

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

NAV 19( 865 841

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cégek, magánszemélyek támogatási 3 593 t760

Cél szeri nti iuttatások kimutatása
(összesen) 47Lí z731

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 4 7L8 2731

6.]. TisZtség Előző év (L) Tárgyév (2)

6.? TiSZtség ElőZő eV (]-) rárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mi ndösszesen) :

szervezet neve:

Hatvan a T Közhasznú Alapítvány
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

7. Közhasznú jogállás megáIlapításához szükséges mutatók
(Ad ato k eze r for i ntb an.)

Alapadatok Élőző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 4 7t8 2731

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
].996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 865 841

D, Közszolgáltatási bevétel C

E. Normatív támogatás (

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohézió§ Alapbó! nyújtott támogátás (

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3 853 1 89(

H. Összes ráíordítás (kiadás) 2 3ot 3 42c

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 30t 3 420
K. Adózott eredmény 2 4L| -68§

L, A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
ía közéritekú önköntes tevékónvséoről szóló
2oos. evi LXxXVll I. törvénynek Ére g'felelően)

E rőfo r rás el l átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem
EctV, 32. § (4) a) I@1+B2)/2 > 1.ooo,ooo, - Ft] B !
EctV,32, § (4) b) [Kl+K2>=o] x !
EctV. 32. § (4) C) [(l 7+ l 2-AL-A2)/(H 7+H 2)>=0,25] n x

T ársad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32, § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02] B n
Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J?)/(H1_+H2)>=g,51 B n
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1o fő] n B

szervezet neve:

a Tanügynek Közhasznú Alapítvány
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
I

és közhá3znúsági melléklete I vw-t+z

Támogatási program elnevezése:
}i\íi l eláp métsrrreti ka v,er,§Én}l

Támogató megnevezése: {atlf,,en lfá,rps,*nkorm Ér*yz.*te

Támogatás forrása:

központi költsé9vetés !
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: ry}15

Támogatási összeg: 30 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 30 ooo

tárgyévben felhasznált összeg :

30 000

- tárgyévben folyósított összeg:
30 o00

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi
30 ooo

Felhalmozási }

összesen: 30 o00

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

1,z ön,korrrrÉn,yzfiíÉlTal nyújton Eü *}0ü Ft-§s tánrogmási ó§sEeg'b6l éE *táPnrü\r,eleli mffématikff Y€r§eny*n régewerrő
íi*k{}k részére pagiácsa üdítö került Vá§árlá§.e, illgtt € julelómkön:}qÉkk§l dirBzíUk á hslyezettelíet.

Az uzletl evpen VegzeT[ ToÍ)o [eveKenysegeK es programoK pemutalasa
q pü15. évben is nreglszerv+aéste kgrült ffE á.láplTl,ü1nBl,eti máIem*Iikei \r*r§gí!y. A v*rselryeR rÉszwerr6 diáksl(at
rr,egven,d:éq*ltük, a helyaeé§I €lÉn diákr}k réseére julal$nrkönyi, kgrü]t ét*désr*_

szervezet neve:

a Tanügynek Közhasznú A
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
]it il álap ü§zi hÉ§yemán,y6rz€s

Támogató megnevezése: -{atvan r.fáros,Bnkprmányz*ta

Támogatás forrása:

köZponti költségVetéS !
önkormányzatiköltségvetés B
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: lfi15

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 10o ooo

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg:
10o ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
0

Dologi 1oo 0oo

Felhalmozási

összesen: Loo ooo

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöve ges bemutatása:
qE ü§Zi tmgyom;á*y6rzé§ k€r,et€ben nr€§t}ird,ete§ pátyíz*ti ó§]§ze§bsl b€r}(*e9d,Élut*i!i füglell{§Zá§ül{át §zgní,eztünl( e
§kela dié,ldfii rés;zére

Az uzletl evDen vegzett lobb tevekenységel( és programok bemutatása

szervezet neve:

a Tanüqvnek l(özhasznú
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I Vx-t+z

Támogatási program elnevezése:
úA\/ 19'ft

Támogató megnevezése: {ö,Zponí ksltségv€té§

Támogatás forrása:

köZponti költségVetéS

önkormányzati költségvetés

*r."*--"..*
más gazdálkodó

m

!
!
!

Támogatás időtartama: lfi1ü-2fl14

Támogatási összeg: 865 1o8

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: ]65 10B

- tárgyévben folyósított összeg:
0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi 365 1o8

Felhalmozási )

összesen: 365 1oa

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
q zslq-l}en fE!tryósít*n 1+ü-e§ fel*iánlásokösse*géb6l *§y Fr&ffi€íh,ear* 17*E $pusti interö}ilÍl, Éble kerÜlt beszerzésrg
t ap§ ?§ü Ft értékh€n. A fEnfi,msr*dó összeg*t e§yéb tálrroqatási fprrásból tin+rrszír,oztuk

Az uzletl évben vegzett tobb tevekenysegek es programok bemutatasa

szervezet neve:

Hatvan a T ek közhasznú

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20].6.05.26 13,59.41



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
{Av 1§&

Támogató megnevezése: {özp§nli kti,lt§égl §é§

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: E$11-2fl15

Támogatási összeg: 341 188

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 341 188

- tárgyévben felhasznált összeg: 341 188

tárgyévben folyósított összeg:
34L Laa

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dolo9i 841 188

Felhalmozási 0

összesen: 841 188

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Z8x5. évb,en totyósito.tt 1§$-e§ f,el,ajá*lÉsok ő§§ZggÉf}s,l al,apítrrányunk, L*nüvü nplet}§8k-frt vásár,olt
§. tern#Ier*Irrh,e vssár,gltunk Új *szkőatiket" tób,hgk tffiEött ?§áfiüIyt" t8rné§eöfiyeqet, létsd*iáIák0t{ln,BE kiil{i,]tb{iaö
lftbd*k§& Fins-p('nt e§iztalt és üt§}tet.

Az uzletl evben vegzett tobb tevekenységel( és programok bemutatása

szervezet neve:

Hatvan a l(özhasznú

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05.26 13.59,41



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
:rűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

10Törvényszék:

csatolt mellékletek

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva; 2016.05.26 13,59.41

PK- 142-0 1 KönywizsgóIói j elentés

P K- 1 42-0 2 Szöveg e s beszámoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: I
Eredetivelrendelkezik: !
Melléklet csatolva: !
Eredetívelrendelkezik: !
MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: l

Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: m

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 42 -0 5 Me g hatalmazú s

PK-142-06 Egyéb


