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3. Közhasznú tevékenyséq€k bemutatása (tevékenységenként)
3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

közíeladat, jogszabáIyhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékénységből ré§zesülők
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B. Éves összes bevétel

TáígyóV (2)
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2

LL1

2 o45

2

LL7

1594

2

009

ebbőli

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részenek az
adózó rendák'ezése szerinti íelhásznalásaról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
o. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatlás
F, Az EurdpáiUnió strukurális alapiaiból, illetvé
aKohéziós Alapból nyúitotitámogá'tás

G. Korragált bevétél[B-(c+D+E+D]
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l,

összes ráíordítás (kiadás)
Ebből személyi jellegű ráfoldítás

349
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J. Közhasznú tevékehység ráfordít]ásai
K. Táígyévi eredmény

L. A slervezel munkáiában kozremOkodci közerdekü önkéntes
tevekenységet végző'sremélyek szama
ía közéldekű önkéntes tevékenvséoről §zóló
2005. eVl LxxxVlll. törvenyn€k
Í.eq-felelően)
E Ó fo rr ás

e ] l átottúg m
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>

!
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árs ad al m i tám o g atottság m utató

i

Ectv. 32, § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=o,o2]
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=o,5)

Ectv.32. § (5)

c)

I(1+L2y2>= 10

!

tr

Eclv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=a]

T

!

B

7.00o.oo0, - Ft]

u
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Támogatási plogíam elnevezése: sporttámogatás
Támogató megnevezése:

szolnok lMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
köZponti kö|tséWetés
önkormányzati

Támogatás íoríása]

költségvetés

nemzetkózi folíás
má5 gazdálkodó

Tlámoqatás idótarlama:

2017.január 01-2017. d€cémber 31.

Támogatási összeg:

627 000

- ebből a tárgyéVre jutó

összeg|

B

!
!

374 000

-

táígyéVben íelhasznát ósszeg:

374 000

-

táígyévben folyósított összegj

627 000

Támogatás típusa:

!

Vjsszaiéíílendő

!

Vissza nem

téíítendő

m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezésejogcimenként:
személyi
Dologi

374 000

Felhalmozási
374 000
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