
Ad6- 6s P6nzugyi
Ellen6rz6si Hivatal

09KOZ
Kiizlem6nv

az ad6z6 rendelkez6se szerini a kedvezm6nyezett
16sz6re etutalt 6sszeg felhaszn6lisdr6l

IA szem6lvi idvedelemad6 meqhatalozo(t teszenek az ad626 rendelkez6se szerinti felhasznel6s6r6l sz6l6
1996. dv' cxxvl. tdveny 6. E (3) bekeTdesc a'apjiinl

A kedvezm6nyezett azonosit6 adatai

a
.E
a
o
z
N

Kedvezm6nyezett szervezet ad6szama:

Neve:

-E_EE1 o 2 I

Szandasz5l6si Altaliinos lskola Tanul6i6rt

sz6kherye: p[[@ szotnor<, corxij r:t +2.

s
S
a

:{
U)
oz
o
N

Szervezeti formaja: 
E

Bir6segi nyilvantartasi szama: pK.6OgB1.tLgg1'l2.
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16sz6re atutalt 6sszeg felhaszniil6siir6[

KedvezmEnyezett szervezet neve:

Szandasz6l6si Altalanos lskola Tanul6i6rt Alapitveny

Ad.SZAMA: EF]EEEEEE _ E - EE

Az etutalt Osszeg tiirgy6vi* felhaszn616s6ra vonatkoz6 adatok
'Tergy6vnek a rendelkez6 6vet kdvet6 naptari 6vet kell tekinteni. tlgyanakkor a tabl6zat kitdlt6se soran flovelembe kell venni azt az dsszeqet is,

ami a rendelkez5 6vben mar felh;:nalasra kerijlt az akkor etulalt ossz;gb6l.
(Az adalokal tointban kell meoadn

01 (A) A rcndelkezo evben Juttatoft osszeg: 1 194 791 "..,
02 (A1) Ebb6l a targy6vben mr:jkdd6sre iordithatd dsszeg (A*0,3): 358 437 ,"..,
03 (A2) Ebb6l a targy6vben mrikdd6sre felhasznalt osszeg (A2<=A1): 0 ,-,.,
o4 (A3) Ebbol a targyevben cel szerin(i tevekenysegre felhasznalt dsszeg: 1 194 791 ,.,,",
05 (A4) Ebbol tartalekolt dsszeg (A-A2-A3): 0 ,.,,,,
06
07
08

09

(A5) A tartalekoles c6lja:

10 (A6) A tartal6koles id6tadama:

(B) A hryyevel megelozo evben btlalekoll dsszeg:
12 (81) Ebb6l a targy6vben m0kdd6sre lordithat6 dsszeg:

(82) Ebb6l a drgydvben mdkdd6sre telhasznd:lt dsszeg (82<=81.)
T4 83) Ebbol a targyevtten cel szenntr tevekenysegre telhasznalt osszeg:
15 (84) Ebb6l tovabb tartalekolt osszeg (B-82-83):

77
18
19

(85) A tartal6kolds celja:

20 (86) A tovabbtartalekolas idotanama:

(C) A argyevet megel6z6 mesodik 6vben tartal'kolt, Erryevben felhasznelhat6 6sszeg:

22 (c1) Ebb6l a targydvben m0kdd6sre fordithat6 dsszeg:

23 (C2) Ebb6l a tergy6vben mUkod6sre felhasznalt dsszeg (C2<:C1):

24 (C3) Ebb6l a targy6vben c6l szerinti tev6kenys6gre felhasznalt dsszeg:

25 (C4) Ebbol tovabb tartalekolt dsszeg (C-C2-C3):

26
2 l
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29

(c5) A tartal6kolas celja:

s (6;6h p v&lqgbntsJoal6kolas id6tartama: Nyomtatvi : 2010.10.29 '16.24.
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Kedvezm6nyezen szervezet neve:

szandasz6l6si Altalanos lskola Tanul6i6rt Alapitvany

Adoszema: EEEEEEEE _E -EE1 9 2 2 2 3 9 4

Az atutalt aisszeg targy6vi* felhasznelasara vonatkoz6 adatok
Argy6vnek a rendelkez6 6vet kdvel6 napteri 6vet kell tekinteni. UOyanakkor a teblazat kitdlt6se soran iiqvelembe kell venni azt a2 6sszeqet is,

ami a reirdelkez6 6vben mar felha;:nelesra keiilt az akkor aiutalt dssz;6b61.

(D) A hrwevet megel6z6 harmadik evben taftal'kolt, aryyevben felhasznahat6 iisszeg:
32 (D1) Ebb6l a targy6vben mtkdd6sre fordithatd dsszeg:

(D2) Ebb6l a targy6vben m(kdd6sre felhasznalt dsszeg (D2<=D1)'
34 (D3) Ebb6l a targy6vben c6l szerinti tevekenys69re telhasznalt dsszeg:

35 (D4) Ebbdl fel nem hasznelr dsszeg (D-D2-D3):

I
38 (n A Erryevben felhasznalt t€les dsszeg: 1 194 791 ",,.
39 (F1) A tergy6vben m(kdd6sre felhasznalt teljes iisszeg (A2+82+C2+D2): 0
40 (F2) A tergydvben c6l szerinti tev6kenys69re felhasznalt teljes dsszeg (A3+83+C3+D3): 1 194 791
4r (F3) A tartal6kolt teljes dsszeg (A4+84+c4): 0 ,",,.,
42 (F4) Mdr lel nem hasznalhatd bsszeg (D4):

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.
e-apeh_

A 2009 6vi 1%-b6l betol!ft iisszeget tehets6ggohdoz6sra, h6tr6nyos helyzet{i

tanul6k 6tkeztet6s6re, eszkdzbeszerz6s, tanul6i versenyeztetdsre, utazAsi

kiilts6gt6rft6sre, k6zmOves 6s technikai toglalkozasokloz anyagvasarlesra,

kiinyvteri allomany b6vit6s6re, kulturelis szolgeltatasra haszn6ltuk fel.

P 15.24.


