A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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A szervezetet nyiIvántartó bíróság megnevezése:

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

családinév

Elótag

Elsó utónév

Viselt név:

Eszter

születésinév:

Eszter

Anyja neve:

Eszter

További utónevek

Születési ország neve:
Születési település neve:

Születési ideje:

Szervezet

/

red

F],1Tl4-1_m-m

Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

rfuae$üe§

Nyilvántartásiszám:

ffi-ffi

6

3

Tfrgyév:

6

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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árgyév:

A szeruezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

rfiFFl

16 Szolnoki

@ámotó(ésközhasznúságimelIéklet)azalábbiakközülmelyikrevonatkozik!
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a. szervezet
b.

Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)

szelvezet never

Szervezet székhelye:

lrányítószám

EEEE

közterület neve:

KöZterület jellege

Ferenc

l47

Házszám:

Szolnok

Léocsőház:

Emelet

l
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[ú,

njto:
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Település:
lrányítószám

IIII

r----r

Háaszám,.

Lepcsőrráz:

Emelet:

ffi-m

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

mm

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet

/

r]

KöZterület jellege:

közterület neve:

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviseIőjének neve:

6l3l6

EeFTTTl/rdddi/m
EEEEEEEE-E-EE

Király Eszter

Képviselő aláírásal'
keltezésl
Szolnok

EEEE-EE-EE
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Táilrylíiffi A|ryínr&ty

Azegyszerűsítettéves

beszámolómérlege
Előző év

eszrözöx

A.

Előző év
helyesbítése

(Adatokezertorintban,)

Tárgyév

1nxrívÁr;

Beíektetetteszközök
1.1mmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök
l

B.

ll, Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök

228

900

228

900

228

900

228

900

LLl,

228

Ll7

672

228

900

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok
lv. pénzeszközök

c.

Aktívidőbelielhatárolasok

ESZKöZöK

összEseru

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke
l. lnduló tőke/jegyzett tőke
l

l.

Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött

tartalék

lv, Értékelésitartalék
V. Tátgyévi er.ed mf.ny alaptev_é. kenységből
(koznasznu tevekenysegbol)
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.
F.

Céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek
l

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G,

passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOX ÖSSZESEN
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Jogi személy szervezeti egység neve:
T&tüGgyüms

Az egyszerúsítettéves beszámoló eredménykimutatása
előző év

nettó árbevétele
t. Értékesítés

előző év
helyesbítése

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

(Adatokezerforintban.)

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

95

20

95

20

875

2297

875

2297

875

2297

875

2297

2. Aktivált saját teljesítmények

értéke

3, Egyéb bevételek
ebből.
-

-

taodíi,

alápíiótól kapott befizetés
támogatások

4, Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (l+-2+3+4)

36

36
970

2 353

970

2 353

853

1 581

853

1 681

853

1 681

853

1 681

LL7

672

LL7

672

LL7

672

Ll7

672

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegú ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leíras
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráíordításai

B. Ósszes ráfordítas

(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C, Adózás előtti eredmény
(A-B)
10, Adófizetési kötelezettség
D, Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.;1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

AlryítÉry
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
előző év
helyesbítése

tarw,ev

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Osszesen

Vállalkozasi tevékenység

Alaptevékenység
előző év

2,
előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Tájékoztató adatok
A. KöZponti költségvetési
tamogatas
B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo'gatás
C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyriltott támo gatás
D. Normatív támogatás
E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó

rendelkezése szerinti felhaszná,
lásárólszóló 1996. évi CXXV|,
törvény alapján kiutalt összeg
F, Közszolgáltatasi

L34

L34

133

133

bevétel

Könywizsgálői
Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

rermwiilíEs rdapííiÉry
1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:
közteíület neve:

EEEE

Település:

Házszám,.
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám

IIm

Település:
Közterület jellege:

közterület neve:

1.3 Beiegyző l Jogi személlyényilvánító határozat száma;
1.4 Nyilvántartási szám : ('AnyaszeNezet')
1.5 Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység

képvise!őiének neve:

m.ffi{í|r|.IlTlEEM,EE

m-m-

6l3l6

EEEEEEEE-E-EE

Eszter

2. Tárgyévben végzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Táffiegp]ffi m€gddídáee óta dl6td€u€*t a ídpülryswlánrn* ápü'ása és e §ardok
*,úlsÉg|eddrrt
*se#rlítása mda€tl Úsy goímdiük, lugy m§ry* ffimi
mq t lüruösÉgúnrmá& a rrépi ha$ffiíre{rft mqrffi,ildeÉn és a EMo* fidÉvdó
larwffi. EIdffi e tBgiyomáfiya|d legirdt&ü pogíflnjniftk§t, ruruleE\rÉnyt§nlart n*juk
i, efldyld( lúÉ,zósfufufiítffó traÉsa egdnmman" *dtátríirdr egp naqytn& dr
fiird}g€t a egpúrt É*dás tlrtíme tmzz{ifutl a |dizö@dt Épíffip"ní €sy
rrdó brneás dpn lrdtézis crü, andyre arrai fiffio|makór|ási gü|eég€ trnn, Eesl€n a
ryrcrdt árn&ryÉe kiíztlE tnetmysés- mqglÉnftíÉsiir§tffiffint tfitHak érráam*j€t
irárrybffi beful$*dje.
ra lraó

3. Közhaszn ú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)
3.1 Közhasznú tevékenyséE megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhelyl

3.3 Közhasznú tevékenység cé!csoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményeil

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TáinryF]ffi
7. Közhasznú jogá!lás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer torintban,)

Tárgyév (2)

Előző év (L)

Alapadatok
B. Évesösszes bevétel

970

2 353

134

133

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

836

222o

H. Összes ráfordítás (kiadás)

853

1 681

LL7

672

ebből:

c. A személvi iövedelemadó

meqhatározott részénekaz

adőző rendélk'ezéseszerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI, törvény alapján átutalt összeg
D. KözszolgáItatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió stíukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő
tevékenvséo et véoző személvek száma

közérdekű önkéntes

Ia kőzérőekű önköntes tevékénvséoről szóló
)oos. évi Lxxxvlll. törvénynek meg-feIelően)
E r őfo r r ás

Ectv, 32, § G) a) [(Bl+B2)/2

e ll

>

átotts ág

m

utató

7,000,000, - Ft]

ECtv,32, § (4) b) [Kl+K2>=0]
ECtv, 32, § @) c)

[(l 1+l

2-Al -A2)/(H l+ uz1>=g,25]

T ársad al m i

támog atottság

m

utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv,32. § (5) b)

Mutató teljesítése

i

[(JL+J2)/(H1_+H2)>=Q,51

Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

ruryía*ty

Támogatási program elnevezése: lrltp-urö-ro-oosr
Támogató megnevezése:

"MÁgnru

Élő TEGNAP ÉsnouruRp"

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás íorrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2oL6.07 .oL-2017-06.30.

Támogatási összeg:

850 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben
-

felhasznált összeg:

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!
!
m

310 098
310 098
850 000

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben feIhasznált összeg rész!etezésejogcímenként:
Személyi
Dologi

310 098

Felhalmozási

összesen:

310 098

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

naaa *s rrxrreetiségi tqyorreryuk Ésa @i l§JiÉn áFd*§át fid$álldú
prnEranr
aÉrragatll*ás öaszege" ZEXE. Éttb€ít fgl!öEb€§zflr.ésÉt
rn*gildúríÉsátsryíti
,@gfrtúüEú
ás szdg#nÉ$ rííjltiEzeÉsfu fuútnmrrrkaÉfltgneás ti§saegót

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ffimi eerryáldfoe j& idzi, h§gilí rrÉflltsak a ldróreriiltmn 6ürnt tmnjrdt fu progrnrtj*iítlíbff,
rerÉtrlfu1tin is álryÉó Hl@ eg{Fre§l:iítlt f, trdp ciril=ermznrelffi, indnmÉnyddrd ffidillo§
d§, frld&tB segíffild*t rfuztrnemiirstqymá§
trye#noan q$rídt Az ryyrrrás szdonai
sz&rrts pozitivuisszridzfutlrryrrri*, atdydtrm
Gfü§ÍEffrü
fra drnúlt&ÉtdartláiogmdE&ilíd§f
furryrrg#+ {ífuil§! lutztiségfuímáó tegyolTráfiryffi
b€fuwiirdí€i tmgy §u§E€iliirü(
apáyáe*i l*emsfo *iht*íráásameg§{ué§Éíe tt}rÉrertjilrr|c E}ú-' g€ftgglBt€Edcrr

Táüwng$]t€s
uáros
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Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TáÉ@illi]ffi xryíttr.*ty

Támogatási program élnevezése: NEA-KK-16-M-0553 Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány működési kiadásának támogatása
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás íorrása:

nemzetközi forrás

B

más gazdálkodó
Támogatás időtartama,

2016.03.31-2017.03.30.

Támogatási összeg:

250 001

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 007

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

3 007

-

tárgyévben folyósított összeg.

250 001

visszatérítendő

Támogatás típusa:

!
!
!

!

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

3 007

Felhalmozási

összesen:

3 007

Támogatás tárgyévi felhaszná]ásának szöveges bemutatása:

§zgxt*suüfrs

rárrqytim

€§iE|€özötiiidL

*lryítufuy mffidrr&i XirÉsairrdt uenogeÉ*ra kryüil a}§§qi *rnd1&ffi zme árMr

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
ftynIíd(atle É*itendrertFfu€ta árcs rrrurrlryograrrMr dfcgofunffidxn|makmqHdfien S*zta
s t*lÉlanysfodtül, Így
a €r lilil&l t{*nradst lry§tt aE §gíiillEs m{hlfu,em ffi'ffijéffi| a @yü
kiségffiíik a §Zd6náa íd#íd(uÉgf€ül+iÉ§át A |6rrBsúíiuílluqja{ kEarentiltiHldt a saerlrutósi

e Éreali pnnjdcdrffir.

Torrlbürais lriegynrdllnaonntinpmuffimkE§Ztrlda§Zfrfti

fo A|apfuld rfiIuúw'gi l#|áÉd" rrdanrirrtm§s É,ry}iinsddfd É§ ürr,iN gerveueffitlrd"
güöi ÉrragaÉo,k*dbizío§ífinthr*. a mükiiríésdryrE*fi ii|§égÉ€tdt

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

á

fiEdátrffi

Pflrea§ íorásoldrff

Nyomtatva: 2017.05. 19 t4.57 .L5

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

dfib

ffi
W

Szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
/

Jogi személy szervezeti egység neve:

TálE€{Fiffi

firyítdtty

Támogatási program elnevezése:

NKAl36o8 kódsámú támogatás "Jeles napok és ünnepi szokások

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2oL6.ot.o L-20

Támogatási összeg.

250 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

-

tárgyévben felhasznált összeg:

250 000

-

tárgyévben folyósított összeg.

250 000

Támogatás típusa:

1 6.

szildGz6lősön"

Programjainak támogatása

!
!
!
m

08. 3 1.

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250 000

Felhalmozási

összesen:

250 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

jq:íéüeil
ffi6- jtíHJá§ ol-angrrszars 3t-ig mó iúEgd(bryt lmdlrdgnrn*l g,grrez.tiiíd(n
ri lfldsd(fltdfrnír iirtrtry|tiÍrd(ás jdes íEfl*,ka}Égtnrcn§,dnlg. áz 6r' fulfuíilÉrtfiláufficsdfui
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2017.05. 19 t4.57.L5

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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Szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Jogi személy szervezeti egység neve:

/

Alryíürety

Támogatási program elnevezése:

1

Támogató megnevezése:

Nemzeti Adó és vámhivatal

%

kitalása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

n

!
!
m

Támogatás időtartama:

2016.novem ber OL-?OL7 .október 30.

Támogatási összeg:

133 063

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

133 063

visszatérítendő

Támogatás típusa:

!

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

Felhalmozási

összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bem utatása:

fidnj&úailtű§§zry.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.19 t4,57,t5

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

T@yiiffiruapínÉry
Támogatási program elnevezése: Nyári táborozás

Táborban résztvevők gyermekek szülei

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

!

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás

!

más gazdálkodó

m

Támogatás időtartama:

2016,01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

850 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

850 000

-

tárgyévben felhasznált összeg:

850 000

-

tárgyévben íolyósított összeg:

850 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése |ogcímenként:
Személyi
Dologi

850 000

Felhalmozási

Osszesen:

850 000

Támogatás tárgyévi fe! haszná!ásának szöveges bem utatásal

&or

m*glrdóstdásáttdt p&tzlügyi

Az üzleti évben végzett íóbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva] 2017.05.19 1,4,57.15

A Szandasz6l6s
TiincegyiittesAlapitveny2016.6vi szakmaibeszamot6ja

Alapc6l szerinti tev6kenys6gek bemutatasa:
A Szandasz6l6sTancegyilttesmegalakuldsa6ta elkotelezetta ndphagyomdnyok
dpol6sa 6s a fiatalok hagyomdnyokraval6 visszatanit6samellett. Ugy gondoljuk,
hogy manapsdgtdrsadalmiszrjks6gletk6ntfogalmaz6dikmeg a kozdss6gformales
a
n6pi hagyomiinyoktovrbbordkit6s6n6s a fiatalokfel6 val6 tovdbbades6nkeresztiil.
Ezeket a hagyom6nyokat legink6bb programjainkon, rendezv6nyeinkentudjuk
felelevenitenj,amelyeknek kozdssegformdl6hat6sa tagadhatatlan, Tdnchezaink
egyre nagyobb 6rdekl6desnekorvendenek,amelyeken az egyl]tt tencoles ordme
hozz\Atd a kdzoss6gek 6pites6hez. Az egy kdzoss6ghezval6 taftozas olyan
kohezi6s er6, amelyre a mai fiataloknak 6ri6si sziiksegilk van. Ezeken a
programokontapasztalt6lm6nyek- a koztis tevdkenys6g-meggy6zdd6sijnkszerint
a fiatalok6rt6krendj6tpozitivirdnybanbefolydsolja.
A Tdncegy ttes tdrsadalmiszerepvellalasatj6l jelzi, hogy nemcsak a lak6teruleten
6l6ket vonjuk be programjainkba,6s Szolnokvdros rendezv6nyeinis dlland6fell6p6
egyiittesilnk.
A helyi civil szervezetekkel,intezm6nyekkelszoros szakmai kapcsolatbanvagyunk.
Az egymas szakmai segit6sen til, dnk6ntes segit6k6nt is r6szt veszunk egymds
programJarn,
Az elmilt 6vek alatt letjogosultsiigunkater6sitend6 szamos pozitiv visszajelz6st
kaptunk,amelyekarra dsztdnoznekbennrlnket,hogy szervezettinkfennmarad6sara,
ertekteremt6, kozoss6gformel6 hagyomdnyos programjaink meg6zes6re
tdrekedjiink.Ehhezelengedhetetlen
a p6ly6zatilehet6s6gekkihaszniiliisa.
Tdnchdzaink,az iinnepkorokhdz
kapcsol6d6kdzm(ves delutdnok,n6pdal6nekl6
versenyek egyre tobb fiatalt vonzanak, amelyek a kozoss6gformelas 6s
kozdss6g6pitestekintet6bennagyonsikeresnekmondhat6k.
Szervezet0nkc6lja tehiit, hogy programjain,rendezv6nyeinkeresztrlla fiatalokolyan
pozitiv dlmenyekben r6szesilljenek, amelyek hozzqerulnak drtdkrendjr]k
formel6sehoz6s eziiltala kdzdssdgformeleshoz
is.

A t6mogatiis tergy6vi felhasznSlasAnakbemutatisa;
A Nemzeti KulturdlisAlaphoz benyijtott nyertes pelyiizat keret6bena jeles napok,
iinnepi szokisok kor6 fijzve egy hat alkalombdl5116programsorozatat
val6sitottunk

meg, melynek f6 motivuma a jiiszsAgi-kunsagihagyomanyokfelkutat6sa,
felelevenit6se,
majda lak6ter0leten
6l6kkelva16megismertetese
volt.
A NemzetiEgytittmfiktid6si
Alaptdl2016-banelnyertanyagiforrdsels6sorbanaz
alapitvenym0kddesikiadasainak
fedez6s€tszolgdlta,a mindennapi
mgkodteteshez
papiraruk,
patronok
szrlks6ges irodaszerek,
nyomtat6
6s egy6b eszkozdk
beszerzes6t
fedezte.
Kiildndsenfontosszemunkra,
hogyaz alapitv6nyp6nzugyeit
szakembetkezelje.Az
elnyert NEA tamogatiisb6l megbizdsi dijat tudtunk flzetni az alapitvAny
kdnyvel6j6nek.
A Nemzeti Tehetsdg Program peveza1€,ik6zLil a magyar kufturelisordks6g
meg6rzdse
kateg6riiiban
nyertilnktdmogat6st.
Enneka palyiizatnak
a megval6sit6sa
a 2017-es6vre 5thuz6d6,igy mindket6vben jelent6sm6rt6kbeni*ul hozze a
Szandasz6l6s
TiincegyiittesAlapftvanyc6ljainakmegval6sitasdhoz.
Finanszirozni
tudtunkfell6p6 ruhdk k6szit6sdt,javftasat,diszit6s6t,kieg6szit6s6t6s l6bbelik
v6sdrldsAt,
valaminta versenyeztetest
6s a ktizdssdgi
rendezv6nyeket.
A pflyezati forrAson kivilli tdmogatesokb6la Szandasz6l6sT6ncegyilttes
tell6p6seinekzenei kis6ret6t 6s versenyek, pelyezalok nevezesi. dij6nak
finanszirozasAt
biztositottuk.

Az iizleti 6vbenv6gzettf6bb tev6kenys6gbemutatesa:
Alapitv.inyunka 2016. 6vi tevekenys6g6t
az 6ves munkaprogramban
elfogadott
feladatoknak
v6gezte.
megfelel6en
A kurat6riumaz 6v sordntdj6koztatast
kapottaz egyiittesmfiv6szetivezel6jet6la
tiincegytittestev6kenys6g6r6l,
igy figyelemmelkis6rheftiika szakmaifeladatok
v6grehajtasiit.
A kurat6riumtagjaikozrem0kodtek
a szervezesifeladatokban
€s a
p6lyazati
projektekben.
a Szandasz6l6si
Altal6noslskola6s
Tovabbrais kiegyens0lyozott
a kapcsolatunk
Alapfokt Mfiv6szeti lskoliival, valamint mes tAncegyiittesekkeles civil
szervezetekkel.
biztositottuka mfkodes alapvet6
Palyazatiforriisokb6l6s sziil6i tamogatasokkal
Az 6v sordn egy NKA p6ly6zatkeret6benszervezt0nkk6zm(ves
sziiks6gleteit.
jitsz6hdzakkal egybekdtott tdnchezakat. Emellett szakmai programok
igyekeztiink
fenntartani
az egyiittesismertseg6t.
megval6sitasdval
kdzdsenegy
Nyeron egy hetes n6ptdnct6bo( szerveztiinkBalatonszemesen,
debrecenin6ptdnccsoDorttal.

A Szandasz6l6sTdncegyiitteskiildetesenektekinti, hogy szukebb patriajaban,
Szandasz6l6son6.izze a t\agyomanyokat,6s a lak6teriilet meghataroz6
k6z6ssegform616
erejelegyen.
Kiemeltfigyelmetfordftunkarra, hogy min6l t6bb gyermeket,fiatalt 6s feln6ttet
megismertessilnk
a n6ptanccal,a n6pdallal€s a n€pzen6vel,valamint olyan
koziiss6giprogramokat
szervezzonk,
amelyeknemcsakaz egy6nek,hanemeg6sz
csal6doksz6m6rais hasznossz6rakozds.
id6tdlt6slehet.
A Szandasz6l6siAltalenos lskola 6s Alapfoki M0v6szetilskola nept6ncosai,
tancpedag6gusai
es nepzendszeminden alkalommalaktivan jerultak hozzA a
lak6teriileti
rendezv6nyeink
szinesft€s6hez
6s sikeresmegval6sitasShoz.
2016-bana kordbbidvekhezhasonl6ansz6mosfell6p6snektettiink eleget,jelen
voltunk szolnokirendezvenyeken,
civil szervezetek,c6gek Unneps€gein,
illetve
szdmosprogramot
szerveztiink
magunkis.
Szolnok,2017.mdjus'16.
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