f,ffi

#gffi
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Törvényszék:

I

Tárgyév:

16

EEm

Beküldő adatai

családi név

Előtag

|-l

Viselt név:

Első utónév

További utónevek

születési név:
Anyja neve:

Születési ország neve:
Születési település neve:

lTT,I6Trl-m-ffi

Születési ideje:
szelvezet neve:
Csépa Községért

Szeívezet székfielye:
lrányítószám,

mm
Közterület

köaerület neve:

BeJegyzó hatáíozat

szárna:

Nyilvántarási szám:
szervezet adószáma:

Képviselő neve:

ffi ffi.lTl

01

,lTFTlr|Tl

gl

g

[il'

ffirffi,,FImrTl

iellege:

l** l

[f

EEEEEEEE_E-EE
Kiss Magdolna

Képviselő aláírása:
Keltezés:

Gsépa
Kltöltő verzlő:2.60.0 Nyomta§ány verzió:1.6

EEEE-EE-EE
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l

szervezet neve:
K

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Ad atok

ezel foliníban. )

Tárgyév

ESZKöZÖK (nxr[vÁr)

A.

Befektetetteszközök

97

l. lmmateriális javak
97

ll. Társyteszközök
lu. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

1 310

354

1 310

3s

1 310

451

l. készletek

ll. Követe]ések
lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

eszrözör öSSZESEN
ronnÁsor 1ensszívÁr;

D.

310

§L

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

500

500

Tőkeváltozás/eredmény

-39

-190

-151

L4l

Saját tőke

l

l.

lll. Lekötött

tartalék

tv. Értétetesitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységböl

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységböl

E,

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
l

1 00(

JiárasoroÍt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

1 00í

passzív időbeli elhatárolások

roRnÁsor ósszEsEN
Kitöltő verzló:2.60,0 Nyomtatvány verzió:í,6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42
I

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása
előző év

(Adatok

elözö év
íárgyév
helyesbítése

elözó év

elözó év

helyesbítése

tárgyév

ezeí forintban.)

ósszesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység

előző év

tárgyév

1. Értékesítés
nettó árbevétele
2. Aktivát saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

1 73{

1 5l,,l

1 73s

L 5L7

L73l

L 4Bi

L73l

,.81

- tagdíj, alapítótól kapott

beíizetés
-

támogatások

- adományok

3(

3(

4. Pénzügyi műveletek bevételei

1§

Ll

al

1!

1l

1,754

1

L2

5. Rendkívülí bevételek
ebből:
-

alapítótól kapott befizetés

-

támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

53l

L73t

1 517

bevételei

L73É

151,i

L73x

1 51i

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 90!

1 39(

1

90!

1 39(

ebból: közha§znú tevékenység

7. Személyi jellegú íáfordítások
ebból

:

vezetó tisztségviselók

iuttatásai

8. Ertékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
].0. Pénzügyi műVeletek

ráíordításai

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzló;í.6

Nyomtatva: mí4.09,30 09.í,1,55
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W

A kettős könvrnitelt vezető egvéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúságí melléklete I PK-142
l

szervezet n€ve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása
előző év
hely€sbítése

(Adatok ezeríointban.)

összesen

Válalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év

2.

tálgyév

elöző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

elöző év

előző év

helyesbÍtése

táígyév

11. RendkíVüli ráíordítások
B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+1o+11)

ebből: közhasznú tevékenység

ráíordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

1 90!

1 39(

1 90!

1 39(

1 90!

1 39{

1 90!

1 39í

-16í

L21

1!

Ll

-15l

a47

-16(

u21

1!

Ll

_15]

L47

-16t

L21

1!

Ll

-15J

L47

12. Adőíizetési kötelezettsé g
D. Adózott eredmény (C-12)

13, Jóváhagyott osaalék

É.Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A, Központl köl(ségvetésl
tamogatas
B. Helvi önkormánrrzati
költséóvetési támo'gatás

1 61(

1 61(

c. A2 EuróDai Unió strukturálís
alaoiaiból, íllewe a kohéziós
Alapból niújtott támogatás

1 38,

1 38,

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedeIamadó
meohatározón rószének adózó
renöelkezése szerinü
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási

74

7l

5(

5(

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:í.6

Könyrwizsgálói záradék
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _
l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK,I42

szervezet azonosító adatai
1.1Név
Csépa Közgégért
1,2 Székhely

líányítószám,

EEEE

közterület neve:

Település:
Közterület jellege;

Rákóczi

UtCa

Házszám:6.
1.3

Emelet: r---l
1Lépcsőház: l----l
Bejegyző határozat szárna:
EE, EB |6|ol-rElr|-lrlilglgli

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 szeívezet adószáma:
1.6 Képvisel6 neve:

ffirEE.,Etrf,|T]

'EE

EEEEEEEE_E-EE
Magdolna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

alapínrány elrycél szeíinti
m{i

tilrdé§ének ség íré3§,

a köeség érdekében müktidö önlglÉkGny cli{rPortok, kör6k,

község hagyományalnak, ltinénel mi énékeinek a megóvása,ápolása.
)l3.fuben az alepivany a hagyományosan október hónapban megrendezásre kerülö szüreti íelvonálós és
költségeire biztosítolt témogaüí§t, illetve aíalumikulfu rcndeavónyt támogata;zervezooo esoportok tekintetéb€n afit.árben a Mosoly Klub,illewe e csépai íiaalok *soponi* kért, és
pon Émogarást
és VldékfeJlgtztéBi }tivaral
iatunap lebonlrolít&árrak költségclrc páyáacr ú{éna Mczögard.§€i
a íoríást, Európai Uniós trimogarris terhére,
p€töfi sándor Á[rtónos ls*ola elulaidonítolí norebooryánaft pódá§ál támaganuk 201i}.árben.

3. Közhasznrl

tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsol ódó közíeladat,

j

o

gszabáyhe ly:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznrl tevékenység főbb eredményei:

Kitöltö

vezió;2.60.0 Nyomtatvány vezió:1.6

Nyomtatva: 2014,09.30 09.í4.56

ffih

A kettős könvrrvitelt vezető eqvéb szeryezet l
egyszerűsített beszámobja és közháóznrisági melléklete I rx-t+z

ffi
szeruezet neve:

7. Közhasznú

jogálás megállapftásához szükséges mutatók

(Adatok e ze í fo r i ntban.)

Előző év (I)

Alapadatok

B. Évesösszes bevétel

Tárgyév (2)

L7*

1 53:

7l

5(

ebböl:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részénekaz
adózó rendákézése szerinti íelhászná|ásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E, Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve

1 38i

a Kohézió§ A|apból nyúitott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)l

1 68(

9,4

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 90!

1 39l

1 90!

1 39l

-L51

L41

l. Ebbó! személyi jellegíi ráfordítás

J. Közhasznal tevékenység ráíordításal
K. Adózott eredmény
kttzremüködö közérdekű önkéntes
L. A szoívezet munlélában
-személvek
tevékenvsóoet véozö
száma
(a közéróekü önk6ntes tevókénvségről szóló
-mefrelatoen)
2005. éü lJfixvtll. tüívénynel(
Erőfor rás ellátottság mutatói
Ecn,/. 32. § (4) a) l(B1,+B2y2 > I-.o0o.Uuq - r-t]

EcN,32. § (4) b) [K7+ft2>=g1
Ectv. 32, § @) c) [(l1+l2-Al-A2y(H7+H2)>=0,25]
T ár s ad al m í tám o g

atotts á g

m

EctV. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]

Kitöltő vezió:2,60.0 Nyomtatvány vezió:1.6

lgen

Neín

D
D

tr

B

!

E
Mutató leíesííése

utatói

EctV. 32. § (5) a) [(Cl+C2|(Gl+Q/) >=Q,Oz]
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2y(H7+H2)>=g,51

Mutató teüesítése

B
B

!

l
D

B

NyomtaWa: 2014.09.30 09.í 4.56
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ffi

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vt<-t+z
I

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

=alunep lebonyolírása

|rezógazdasági és vadákreil€szté§a
központi költségvetés

!

nemzetközi forrás

B

más gazdálkodó
Támogatás időtartama;

,ÍJ.ukmt4

Támogatási összeg:

L3a7

- ebből a tárgyévre jutó

összeg:

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

-

táígyéVbenfolyósított összeg:

Támogatás típusa:

!

önkormányzatiköltségvetés
Támogatás íorrása:

}livatal

I

r.z1,

898 649
898 649

L3a7 LzL

visszatérítendó n

vissza nem

térítendó m

Tárgyévben felhasznált ósszeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

B98 649

Felhalmozási

összesen:

898 649

Támogatás tárgyévl felhasználásának szöveges bemutatása:
é§ Vadékíeilesztésl
ngp kölrségelnek íedezetérea M€trögaudas€i
{ivaraltól paítrat lian :,gt.tz:- _Ft rámogatéBt !€pofi az a|apíwány a ki{lások fedezetére. láqyínn Émogerás
^
rsscegéból a íellépö múvészek díjá valamint a fiizijárék költségá íedeztilk.

@Frevékeny§égel(

Kitöltö

verziö:2.60.0 Nyomtatvány venió:i.6

és programoK oemulatasa

Nyomtatva:

201

4,o9.3o 09.1 4.56

ffi
W

A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-142
I

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Szüreti íelvonulás és bá megrendezésének támogarása
3sépa Község Önltormányzaia, Phoenix Mecano Kít

Támogató megnevezése:

központí költségvetés

önkormányzati

Támogatás forrása:

!

más gazdákodó

ts

Támogatás időtanama:
Támogatási összeg:

r9o 0oo

ebből a tárgyévre jutó összeg;

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

_

tárgyévben folyósított összeg:

Lgo o00
L90 ooo

io ooo

visszatérítendő !

Támogatás típusa:

B

nemzetközi forrás

aol3.okióber

-

költségvetés

!

víssza nem téIítendő

m

Tárgyévben felhaszná]t összeg részlebzésejogcímenként
Személyi
Dologi

190 oo0

Felhalmozási

összesen:

19o o0o
Támo gatás tárgyévi felhasználásának

szöve ges bemutatása:

i{indenévbcn haeyoln*lryosan megrendezésre keriil a szüretl íelvonulás és bál az alepltíány scgíts€áre! Csépa
a
cözsfu tanocsopofua lebonyolírásában, A kölrségek íedezeére Csépa kózség Önkormányzatíól
lhoenis Mecanó xri-ot so-om.-Ft támogatá§ kerttlt unlri§ra" A támogaási összeg a felvonulás és
'á0.0OO,-FI,
bál köItségeinek
bdezenárc kerü lt íel hasz náásra.
-

Azüzleti évben végzett fóbb tevéKenységeKes progíamoK Demutatasa

Kitöltó verzió:2,60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
szervezet neve:

Támogatási program elnevezése;

ulosoly Klub támogarása
;séPá, Község onkormányzata

Támogató megnevezése:

köZponti költségvetés

önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrásal

!

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

50 ooo

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 oo0

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

5o ooo

-

tárgyévben íolyósítoft összeg:

m

!

nemzetközi forrás

x}l3.áI

!

visszatérítendő !

Támogatás típusa:

vissza nem

térítendő ts

Tárgyévben felhasznáh összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

5o ooo

Felhalmozási

összesen:

50 o0o
Tám

o

gatás tárgyévi íel használásának szöveges bem utatása:

megv*lósltésóra íord itotíu k.

@íóEb

Kltöltó verzló:2,60,0 Nyomtawány veíz|ór1.6

om]._pt tírmogal&sr

a Mosoly Klub müködésérc, és programjának

tcvékenységel( és programoK bemutatasa

Nyomtatva: 20í 4.09.30

09.1

4,56

kettős könyrnritelt vezetö eryéb szerueze,
# l egyszedisített
beszámolója
"
---'-és-közhőznúúgiQmelléklete l PK-1/;Z
ffiffil I
'lr,§ l
l

l

Támogatási program elnevezése :

l4 órás vetélkedö rámogatisa

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdákodó

?oÉr.al

Támogatás időtartama;
Támogatási összeg;
-

ebből a tárgyévre jutó összeg;

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

_

tárgyévben folyósított összeg:

28

o8o

28

o8o

!

!

28 o8o

visszatérítendO !

Támogatás típusa:

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben íelhasznát összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

28 o8o

Felhalmozási

összesen:

28

o8o

Tárnogatás tárgyévi felhasználásának szövege§ bemutatása:
\ caópai fiaríllok minden évben a líörnyezö tétepillé8ck ff&talralvel 24 őrB veléltcedön v€sEn€k íÉsLMind€n ]é§ztll€líó
clepülés íendez rreták€dör, és minden telePülés fialal|ai e|€ggt te§zngk a rendezó meghirrásnak. Az alaPltvány
l8.(Eo.-Fr-ull ámogaüa településünk iüúságának réscváelá a rendenvényen az SZJA lgt-nak íorrásár igénybe véve.

AríIzlét|é-vten végzett íöbb tevékenységel( és prograrnoK Demutatasa

Kltöltő verzió:2,60,0 Nyomtatvány verzió:í,6

Nyomtawa: 20t4.09.30 09.í4,56

#fuh
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HN

A kettős könvrnritelt vezető egyéb szertyezet i
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete i PK_142

szervezet neve:

Támoqatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

eetöfi sándor Álralános lskola támogatása

izJA

19ó, Alapawány

Csépa Községén

központi költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

n

Támogatás forrása:
nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

l0ü}.áí

!

162 675

-

ebből a tárgyévre jutó összeg;

162 675

-

táígyévben íelhasznált összeg:

162 675

-

tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típUsa;

!

visszatérítendó !

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

L62675

Felhalmozási

összesen:

162 675

Támogatás átgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása;
-fu
eleirln aúüleldonítoilak egy notebookoi, amely_az lnteraktlv trlbláYal €9yüí
rapi használatban voltt ezén hlánya nagyo.n érzékényenérinteíteaz iskola nc\re!Ö- és tanulókÖzÖsségét.
llipíwánprnka2otl.ári szJA !}6, ?!á?.-Ftíelhasinálásával, ill€tt,P saiátyagyonából támoganaaz iskola notebaok

rásárlésát

ok bBmutetase

Kltöltó verzlól2.60.0 Nyomtatvány verzló:1.6

Nyomtatva: 20í4.09.30 09.í4.56
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ffi

|

§zervezet
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szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

:alumikulás rendezvény támogatása

Támogató megnevezése;
központi költségvetés

önkormányzatiköltségvetés

'Támogatás íorrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
ao13,á,

Támogatás időtartama:
Támogatási öSszeg:
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ebből a tárgyévre jutó összeg:

t 88o

-

tárgyéVben felhasznát összeg:

3

-

tárgyévben folyósított összeg:

88o

visszatérítendő !

Támogatás típusa:

!

vissza nem

térjtendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyí
Dologi
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Felhalmozási

összesen:

Támogatás táígyéva íelhasználásának szöveges bemutatása:

@

t*rnogatta al*píuányrnk szakáll és par,óka vásórlásáral.

gek és programok bemutatasa
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