
A Szandas z6l6siAltal6nos Iskola Tanul6i6rt Alapitvriny

szakmai bdszfmol6ja a 2016-os 6vr6l

Alapc6l szerinti tev6kenys6gek bemutatfsa:

A Szandasz6l6si Altaliinos Iskola Tanul6i6rt Alapitv6ny kurat6riuma 20l6-ban is M
alapitvdny els6dleges c6ljrinak megval6sit6s6t tekintette legf6bb ir6nyvonal6nak. E szerint
elSsegitette a Szandaszillsi Altal6nos Iskol6ba j6r6 gyermekek mind szinvonalasabb
nevel6s6t atan6rin 6s tan6r6n kivtil is.

Az alapitvhny c6ljainak megfelelcie n thmogathsokkal segitetttik a Szandasz6l<jsi Iskol6 ba j5r6
gyermekek szabadidej 6nek min6l hasznosabb 6s tartalmasabb eltolt6 s6t.

M6sodlagos feladatunk, hogy az alapitv6nyi c61 megval6sithsihoz sztiks6ges anyagi
forr6sokat gyijtstink. Ezt egyrlszt sziil6i t6mogat6sokkal 6rtiik el, m6sr6szt az SZJA lYo-ok
szisztematikus gytij t6 s 6vel.

Az alapiwiiny c6ljainak megval6 sitkshra 20L6-ban is benyrijtothrnk titbb pfiyhzatot, ezek
koztil egy, a Nemzeti Egyi.ittmtikod6si Alaphoz beny0jtott, mtikod6si jellegti kiad6saink
frnansziroz6s6rafordithat6pSly|zatwtknyert255.000Frot.

Az elnyert anyagi forriis els6sorban az alapi1:.vfiny mrikod6si kiadSsainak fedez6s6t szolgfilta, a
mindennapi mrikodtet6shez sztiks6ges irodaszerek, papiriiruk, nyomtat6 patronok 6s egy6b
eszkozok beszerz6s6t fedezte.

Kiilonosen fontos sz6munkra, hogy az alapi*hny phnzrigyeit szakember kezelje. Az elnyert
NEA t6mogatSsb6l megbiz6si dijat tudtunk fizetni az alapiwhny konyvekij6nek.

Az alapitviny egy6b bev6telei (pl. alapitvanyi b6l 6s szi.il6i t6mogat6sok) a tan6r6n kiviili
sport- 6s mtiv6szeti tev6kenys6geket, valamint a versenyeztetlst 6s a kozoss6gi
rendezv6nyeket t6mo gatta.

Ny6ri id6szakban egy hetes tematikus tribort szervezttink tanul6ink 6s a lak6teri.ileten 616
gyermekek szitmhra. A szint6n hagyom6nyosnak szitmit6 fecsket6bort augusztusban
rendeztiik az iskola leend<i els6 osztiilyosai sziim6ra.

A t6borok lebonyolit6sfhoz sztiks6ges fonrlsok egy r1sz1t az alapiwilny biztositotta az lo/o-os
felaj 6nl6sokb 61, p6ly 6zati fon6sokb6l, illetve szponzorok t6mogat6s6b61.

A t6borok szervez6se 6s megval6sit6sa sor6n kiemelt figyelmet forditottunk az
es6lyegyenl6s6g elv6nek megval6sul6s6ra. Az iskola gyermek- 6s ifiirs6gv6delmi felel6se,
oszt6lyfdn<ikei, fejleszt6- 6s gy6gypedag6gusai, vezet6se 6ltal javasolt h6tr6nyos 6s
halmozottan h6tr6nyos 6s saj5tos nevel6si ig6nyti helyzettt tanul6k t6bori rlszv5tel|t
kiemelten t6mogattuk.



Alapitv6nyunk minden tan6vben tfimogatja probl6m6s szoci6lis h6tt6nel rendelkez6
tehets6ges tanul6k versenyeken va16 rlsz.vltellt a nevez6si dijak 6w6llal6s6val, illetve a
versenyekre tort6n6 utazfus biztosit6s6val. Ez a helyi versenyek tekintet6ben helyi j6ratos

buszjegyek bizosit6s6val tort6nik. A p6ly6zati id6szakban kiemelten a Bolyai matematika
versenyre, 6s a Zrinyi matematika versenyek v6rosi 6s megyei fordul6ira tort6n6 nevez6st 6s
utazilst tdmogattuk.

Szervezetiink a programjai sor6n egytittmrikodott a lak6tertilet 6s Szolnok v6ros civil
szervezeteivel.

Minden program megval6sit6sa onk6ntesek - els6sorban az 6ltal6nos iskola pedag6gusai,
dolgoz6i - segits6g6vel tort6nt. Az 6ltal6nos iskola nevel<ji kozoss6ge innovativ, nyitott az t$
pedag6giai m6dszerek kipr6b6l5s5ra, alkalmazflsfira. Pedag6giai eszkozthr',tk folyamatos
b6vit6se 6rdek6ben bels6 tovSbbk6pz6si rendszertik keretdben 6vente tobb alkalommal
tantestiileti saj6t 6lm6nyti tanul6s 6ltal, mrihelymunk6k keretdben adjik 6t egym6snak a ktils6
tov6bbk6pz6seken, konferenci6kon, bemutat6 6r6kon elsaj6titott, megismert rij m6dszereket.

Alapitv6nyunk alkalmank6nt kiils6 e1<iad6 6s konferenci6kon val6 r6szv6tel finanszirozishval
t{mogatja a nevel6testtilet (egyben az alapifrr6ny segit6i kozoss6ge) fej16d6s6t.

A ny6ri 5 napos t6borok szervez6s6ben, lebonyolit6sSban az oktatdsi intlzmlny pedag6gusai
vesznek rlszt - tfrsadalmi mrurkr{ban. A t6borokba mindk6t alkalommal hivtunk a
lak6tertileten 616 tink6ntes segit6ket is, pl. t6ncos, k6pz6mtiv6sz, sportol6, edz6, angol vagy
n6met anyanyelvti embqrek.

A timogatfs tirgy6vi felhaszn6l6s6nak bemutatfsa:

KiadSsaink nagyobb rlszlt 2016-ban is az adIa, hogy a tanulmrlnyi versenyek nevez6si
dijainak 6tv6llal6sdval 6s az utazis kiilts6geihez val6 hozzfujSrulfussal segitettiik az 6ltal6nos
iskol6s gyerekek tanulmSnyi munk6j6t, tehets6ggondozfusit. Ezek koztl legjelent6sebb
m6rt6kben a Zrinyi matematikaverseny 6s a B6lyai csapatverseny nevez6si dijaihozj6rultunk
hozzit.

A szem6lyi jovedelemad6 l%-os t6mogat6srib6l 2016-ban tOUUet ktizt tanktinyveket,
munkafiizeteket, sz6mit6stechnikai kell6keket, az idegen nyelv tanitilshhoz szilks6ges nyelvi
konyveket 6s aut6buszjegyeket v6siroltunk.

Csoportos bel6p6jegy vinSrlilshval t6mogattuk h6tr6nyos helyzetii tanul6ink kiriindul6s6t.

Aziizleti 6vben vOgzett f6bb tev6kenys6g bemutatisa:

Az Alapitv6ny kiad6sait az aLapitil okiratban megfogalmazott cllokra 6s feladatokra forditotta,
a kurat6rium aszalmai tev6kenys6g6t ennek megfelel6en koordin6lta.



Az alapitvdny c6ljainak megfelel6en kiad6sainkat a Szandasz6l6si Iskol6ba j6r6 gyermekek
mind szinvonalasabb tan6rai 6s tan6r6n kiviili nevel6s6nek, szabadidejiik min6l hasmosabb,
6s tartalmasabb eltolt6s6nek t6mogatflshra forditottuk.

A befolyt t6mogat6sokb6l segitetttik a h5tr6nyos helyzetn gyermekeket az
oszt6lykirrlndulisokon v6sfrolt bel6p6jegyekkel, kultur6lis programok r6szv6teli kdlts6g6vel

Kiilonosen fel6rt6kel6dott az Alapitv6nyunk t6mogat6i szerepe az ut6bbi 6vekben. Szdmos
tanul6t olyan lehet6s6ghez juttattunk, mely tanulm6nyaikat, tehets6gtik kibontakoztatilsirt 6s
az 6rt6lrnrc 96r z6st szolgillta.

Szolnok, 2017. m6jus 10,

el!*tlv:tfi,h 4 eq5'-UI\du-a-.
Ilegyin6 Mladoniczki Eva

kurat6riumi tag .

Dr. Kfllai Mfria
kurat6riumi elnok

$zandaszdld$ Atblanos tstola
Tanul6i6rt Alapftu{ny

Szolnok, Simon Ferenc 0t 47.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201_6. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

E"l
családinév

K.állai

Kállai

Emilia

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideie:

Magyar

Szolnok

F],Iilrl-m_ffi

Elsó utónév További utónevek

Neve:

lstrola TagrlóiÉrt rdryítr&y

Nyilvántartásiszám: ffi_[lT] Tárgyév: E,| q FT6l2 0 5

Ny,v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7 .05.21 16.38.41

.{foí[r^{
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet , _ l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,o_ro,
2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törvényszé

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m!

Tárgyév:

rfiFF]

szervezet neve:

asz6{ősi 1sko:laTan Alapítvány

Szervezet székhelye:

lrányítószám EEEE Település: Szolnok

közterület neve:

Házszám,.

simon Ferenc
Közterület jellege

r-l AirÁ
E---l,l l

lrányítószám IIII
közterület neve:

Házszám,.

KöZterület jellege

t--l nito: |-_-l

NyiIvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bej e gyző határ ozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m EE rild]TTTl/FTddf/EE

1||9||2||2]|2l|3 _E-EE

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr. Kállai Mária

Képviselő aláírása:

Ke!tezés:

Szolnok EEEE-EE-EE

szandaszólősi Ánal áno§ lskola
Tanulóiórl Alapítvány

§zolnolí §ímon Ferenc ti 47.

Jogi személy szeruezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .05.2L 16.38.41



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

l$da T rrul6i€nt fi ryínrfuy

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rsz<özöx 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök 51 46

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyieszközök 51 46

l ll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 864 1 813

l, készletek

ll. követelések

ttt. Értékpapírot<

lv. pénzeszközök 1 864 1 813

c. Aktívidőbelielhatárolások

eszxözör összEsEN 1 915 1 859

ronnÁsox (pAsszívÁK)

D. Saját tőke 1 915 1 859

l. lnduló tóke/jegyzett tőke 30 30

l l, Tőkeváltozás/eredmény L6t2 1 885

lll. Lekötött tartalék

lv, Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) 273 -56

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E, céltarta|ékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

l l, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolasok

rORRÁSOX ÖSSZESEN 1 915 1 859

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: zoLl .05.2L 16.38.41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

lslda fimlnery

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer torintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 1 919 2687 1 919 2687

ebből:

- taodíi.
alápíÍÓtól kapott befizetés

- támogatások 1 919 2687 1 919 2687

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 3 9 3 9

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) t 922 2 696 t922 2 696

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások t6u 2 690 L6M 2 690

6. Személyi jellegű ráfordítasok 58 58

ebből : vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 5 4 5 4

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 1 649 2752 1 649 2752

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Adózas előtti eredmény
(A-B) 273 -56 273 -56

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 273 -56 273 -56

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oI7 .a5.2l 16.38,41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,^_ro,

2016. év

Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység neve:

lskola Tga"d{iiért

Könywizsgálői záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. t] lgen m Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7 .o5.2L 16.38.41

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység I valatozási tevékenység | összesen|--|
előző év előző év

helyesbítese
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbíése
tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánvzati
köftséóvetési támogatás

c. Az EuróDai Unió süukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótÉ részének adózó
renóelkezése szerinti íelhaszná
lásárólszóló 1996, évi CXXV|.
törvény alapján kiutalt összeg

6L2 815 6L2 815

F. Közszolgáltatasi bevétel
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

lslda Tryn dói€rt fl ryín*ty

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:

Háuszám,, T LéRcsőhaz: 
l

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

EEEE Település:

KöZterület jellege:

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám !!!! Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

ElrlrTrl'M
2l0l5

EEEEEEEE-E-EE
Dr. KállaiMária

2.Tárgyévben végzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ffildcda TmrdíiiÉrt Alryín*ry |6.mS{iLHra z{tl&b§r is a dryíaÉrry dffil§g€§
me$nÉósíÉs& 6{inEm lqfibb iífrtitUfidÍ;dL E §Eütint dfrsqíEtE a szarwagnin* fi m*ros
iffi §ynrmdd{rnimt g,írnnrtdí§&b nenrtíésÉnwr&ár és EtóÉl ldvíil is" AE dryítlfány

megfie*tí§m üfuír{gd§üadrd ryfum a §zartdag.,fifr§i l$(#fui jffi gyerrn#c
r,*§zíra§úü & ffimre&ü dtöltfuÉL ttá§o{üryü§ Hflráq rtögy su dryín,&ryi c&

*,űl@es ffiyági rnrásolm gyUjl§iifdL Ez egyrészr szil|ö| nfuogdso*dd &t[i|t d,
a §ZJQ l!§<lt g.iggrrailil§ ryEjÉ§á.d, frz dryítrÉry a§j$fidt m§gídósídsára Zffl&bl is

tfüb peí&Elut gdr,ltáaü qyntr|errrzeti EgymrrülÉrlési ldasroz bffi}.Úibü rniil#&i
|datásaildr Erwtg:írozásea ffi{dfrhaeú p*ygffitlíd( il}í€ít 25í{m.- Ft-*L

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabáIyhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .O5.2l 16.38.41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok e ze r íori ntb an, )

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L922 2 696

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendák'ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI, törvény alapján átutalt összeg

6Lz 815

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatáís

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 310 1 881

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 649 2752

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás 58

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 273 -56

L. A szervezet munkájában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző-személvek száma
h kőzérdekű önkéntes tevékénvséqről szóló
2oos. evi Lxxxvtlt. törvénynek ínegíelelően)

Erőío r r ás e ll átottság m utató i Mutató íel.1esítése

lgen Nern

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x tr
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr !
EctV. 32. § (l) c) [(l 1+ l 2-AL-A2)/(H 7+uz1>=g, 251 ! tr

T ársad alm i támog atottság m utatói Mutató íel/'esífése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x D
Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(HL+H2)>=Q,51 l E
Ectv. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! x

Szervezet t Jogi személy szervezeti egység neve:

t$mlaTgrul{ii&t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .O5.2L 16.38.41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése. NEA-UN-16-M-0356 Szandaszőlősi Általános !skola Működési támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatas forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
E

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó B

Támogatás időtartama: 2016.03.31-2017.03.30.

Támogatási összeg: 255 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L84947

- tárgyévben íelhasznált összeg: t84947

- tárgyéVben folyósított összeg: 255 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 58 110

Dologi L26837

Felhalmozási

összesen; L84947

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:

dny€ítnrqífr§' M d§fi§oíM! c' dafrtlÉtymülriirlési lriffítfuaiírd(fiedgzctÉt5z*lgála, amidmmryi
v.ütsfucs imrr*rg€fd{, torp uffil*q ffiyi mxetje§r vás&láÉt és neurz&i tlfidt beEze#t

t{üffiefi fiErte§ sz&nunlra, lwgíaz aryí$*rypeeüglr€itszdr*mber |mdj* áz dnytrt.NEA
ffifl meg*fzási ííiijff üdüJíd( fizrrri az dryítlr{rryr kiin}Hdöidndr L$rwrcs* a jfudék tefizer€snck is a

rqÉjeufsd€ÉEft.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

tgy fuEfiE§ emiilibl§ Égt geruEzsriií§{ ítíttdóidr fo a ldr§eriileffir §O gprrndrdc sráínifut" A
ln§yaífreryffi§rltsc,&níó EcstreÉortil4füszal$fir mrrffitiikrn4g c' istrdaleenrlü dsö owÉpi
r A&ordc lefiatydíÉs&roz nii|tsfu*s üoffiásckegyrúgÉta dryftámybizmfmrraa t- 9ó-{§

dáso{öff" p,fly&'di ffiöfl, illet{E saserzordtÉrrogafiffi,ff,A ffinrdtsaeíiJ§ufue És mqudósífu
*i€ífidtEgydm€tfiorúftrrd(az §ffyeqtEErd@ dÉÉ(megrdósriás&a. fiz idwla'glrerr,n t- És

fiffiág1Éddmi Hdfu€L omÉyffirrÉnei, fejle*É. és g$gypetegóg,il§É átd jafá§o|t hffiáí$E§ é§
dműaüffir ffián1re És sqrfuos nerrsé§i ige§íe hdyzefii ffixdók Éüffi Éffirifuét tt grrdEil üáír,úg#il{.

i$rala Tgrulúi*r fi NapínÉty

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7 .05.2l L6.38.42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 1 96 visszautalása

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó és vámhivatal

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2oL6.ot.oL-zo16.12.31.

Támogatási összeg 815 464

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L76 L4s

- tárgyévben felhasznált összeg L761.49

- tárgyévben folyósított összeg. 815 464

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi L76 t49

Felhalmozási

összesen: L76 L49

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

fr§*,sgft iro{raqztr e éCessfu ,;ffiiá§ía, uaz$si l6@trífÉ§€ ifd§niírt
befizffifuítrtrdftülfuk

Az üzleti évben végzett íóbb tevékenységek és programok bemutatása

ínr&ryrrrürmií*ffi &tgt nenogüíjtpblérrrás gociáis ffid rcrÉdlezö Efi€B€qic§ wtulóle,twsenyden
#gr#tn|étaíffi&S úíjdífuéldásárd" illeb.,E avrrserrlffie tiirÉn§ üBzá§ ü{zmsíÉ&ld" Ez aHyi

Hri*e#ben Myi jfu brtg,jfg!Étízmí6sárd törÉ$k ilae &ücít ld€mdBn *Bdl,Ei merem*ilra
és azrirryi m.eínaril§ayffi{rn*vár§§ és mqpi finrrlulórafinÉ*§ revr-zÉstÉs uwástÉnnqom.deAz

prn|tapqlarrjEiílil(§of&t €gyúilEfi{ffiiiítelddmriile{é§ §zdfid(sárffi civil gsítffi€Eird. ilsrficrt
megnrdósífua}rdrMt- dsfuortryl c, &rdános idrdapc@óry.tsai, ddgozúi- sesf€áld ffi§nt

Hár§§ l$da T, padóifrr rNryfurámy

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7 .05.2L 16.38.42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési kiadások támogatása szülői befizetésből

Támogató megnevezése. szülői befizetés

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31

Támogatási összeg: 1,475 40o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L475 40o

- tárgyévben íelhasznált összeg: t 475400

- tárgyévben folyósított összeg: L475 &o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi t 475 40o

Felhalmozási

összesen: L 475 40o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

sary amrffit |dvúla ryort- És m,ürésaari tnterffipfuete{, rrdarrintawrserryraeénÉs a
rtrdezv*qldlet Énogfim.

Az üzteti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

íqíái 5 nryo§ t{*rmdtszenrelzffit, lbarq1nlíffit e o|M§i indrménx* pÉdqúgrrs"i ,íÉgíd(
árxr*ean A &,m{üan mirffiét dldoünmd ilírmrrdr a lalúgiilefgt áfi örr|dr*s segíffite{, S" Élffi,

§ffibló" ffiö, ür{d vaqyr*rrreturyaryHv{! en:r,bgrdc ra dryítlÉty|dd§§aitaz alryító ddrffiryr
fináffiaé§ ft|eírilT{§a&fiííBlB, al§.t]Mtriwír asaffinli Eg#fiEnÉ€tenrHtrnegHd§ert

üóítö§€ít íe|érÉ|dűdiitn áNryítl&qprdtÉírügaúi §E€rrycaz, rrtóüüi &t${h€ft §z&rrog mn.dótdytrt
jumrrrlí, mdy arndmáfi}il€at Hrcts€{i* ldbgrta|tmffi €s n' ffiilgfiqmrzÉx udg*lm"

lslanla ruryfh,ery

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20t7 .05.2l L6,38.42


