, kettős könywitelt vezet ő egyébszerveze.
ffi
ilqml l| egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
"

LNl""

ffilil

I PK-742

I

I

I

Tárgyév:

Törvényszék:

16 Szolnoki T
Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

[----l

Viselt név:
születési név:

Első utónév

Kiss

na

Kiss

na

Anyja neve:

Elgtrtr

rnek

További utónevek

Lenke

Születési ország neve:
Születési település neve:

li],1Tl,]-ffi-ffi

Születési ideje:
szervezet neve:
Alapitvány Csépa Községétt

Szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

közterület neve:

Település: Csépa
Közterúlet _iellege:

Rákóczi

tr;----l
t------l

Házszám:

ffi ffi

Bejegyző határozat száma:.

Képviselő neve:

Fl o1,]TIrI,El

gl glr-l,

ffi-m- 0l0l0l0l1l4l8

Nyilvántartási szám:
szervezet adószáma:

.

pf

EEEEEEEE-E-li]E
Kiss Magdolna

Képviselő a]áírása:

Keltezés:

EEEE-EE-EE

Csépa
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42

H,N

szervezet neve:
Cs

Kö

rt

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege
Előző év

eszrözör 1nrrívnr;
A. Befektetetteszközök

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

97

2L529

9i

2L529

354

L29o7

354

12 9o7

451,

34 436

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
l. készletek

ll. követelések
lll. Éftékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

EszKözöK ÖsszesrN
FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

457

734

l. lnduló tóke/jegyzett tóke

50C

500

Tőkeváltozás/eredmény

-19c

-49

L41

2a3

l

l.

lll. Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenysé9ből
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási ievékenységból

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek

33 702

l. Hátrasorolt t(OtelezettsegeK
ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

33 702

passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN
Kitöltő verzi

ó : 2, 65.

0 Nyomtatvá ny

45!
v
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
szervezet neve:
Csépa Községért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
előző év

előző év

helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyéV

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

oSsZeSen
előzó év

tárgyéV
előző év
helyesbítésÉ

1. Értékesítés
nettó árbevétele
2, Aktivált saját teljesítmények

eneKe

3. Egyéb bevételek

1 51,

2 46(

]. 51-]

2 46í

L 487

2 3o1

I 48i

23oi

3c

L4c

3(

L4o

- tagdíj, alapítótól kapott

befizetés
-

támogatások

- adományok

4, Pénzügyi műveletek bevételei

Ll

L4
€

53l

2 472

5. Rendkívüli bevételek
ebből
alapítótól kapott befizetés
-

támogatáSok

A, Összes bevétel (L+2+3+4+5)

1-

5]-j

2 472

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

L 5L1

2 472

]- 5]-,i

2 47i

6, Anyagjellegű ráícrdítások

1 39(

2 La!

1 39(

2 ta9

Ll

]-

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségViSelők
jUttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítáSok
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Köz

A

Az egyszerúsítettéves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

]-1.

(Adatokezerforintban,)

Vállalkozási tevékenység

tárgyéV

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

osszesen
előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

1 39(

2 LBa

l- 39(

2 La!

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

1-

39(

2 ]-a!

].

39(

2 LBs

L21

2a3

Ll

I4L

2a3

L27

2a3

Ll

L4a

2a1

I27

2ai

L4

L41

zai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12, Adóf izetési kötel ezettség
D, Adózott eredmény (C-1-2)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

90(

C, Az Európai Unió strukturális
alapjaibol, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtctt támogatás

]-

9oC

38i

].38/

1 38j

5(

21

5(

]-

38j

D. Noil]latív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meqhatározott részénekadózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVl,törvény alapján kiutalt

ossZeg

F, Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.

Kitöltő verzió 2.65.0 Nyomtatvány verzió
:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
szerűsített b eszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet azonosító adatai
1-.1

Név

§sépa KózséEért
J-.2

Székhely

lrányítószám,

EEEE

Telepúlés:

sépa

közterület neve:
Házszám,.

KöZterület jellege:

tr----1

L.3 Beiegyző határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
L-4 Szerv ezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

t----l

Lépcsőhélz.

m. ffi

.

bro

lrFlrll

Emelet:
/

t-]

lil 9l9li]

ffi-m- 0l0l0l0l1l4l8

/

l"t""

T

Ajtó:

EE

EEEEEEEE-E-EE

Kiss Magdolna

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

al*píttrá*y a.lap.cé| §eefínüi tevé}cenysége: a ktia.ség érdet<ében nrü}etidö {intevél€fty essF§rtBlq }ff firlc,
íesületek rn{ikgdésének segítése"a }cizsóg haByeffiányalnaK tg!"téí3é!miérrékein,ek a megóvtísa"i*p#lásaA!*pítvány tánrogatta e 2014.iúlíus ss-én nnegrendez,ésre kÉri.ilt féIunfrsst: f€llép& mfivÉsaek,díjar{sa
átÉtq vidámprurk

ft

nenszírozása, serl*gek"

}tupák vits"{rlása-

ls€ít c§ffényi §ÁifiáynÉ "h'í€'zél}(ük §sépa t+i,rtÉr*etéböl" *Ímü ke{*}ryének

álÉdá§áflak tán"t+garésa}en az, al+pítr*ány a h4gy+nrá,ny§,sa& október hófiép,t}öFt megrendezésre kerül6 §züreti íelv+r*ulás és

kőltségeire bi.ztosíton támogatásr"

c§apsrtsk tekintetében 2ü14.srben a Baráts*6 KIub, * fulosoly lűüb,,iltret$e * csépai fíÁIÁtrGk

keFí" é§ kaPgfi n{mogarást.

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.I Közhasznú tevékenység megnerzezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoiódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:
3.4 Közhasznú tevé kenysé g ből részesü

l

ő

k étszáma:
l

3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

ffiffi
U-N

I

szervezet neve:
Csépa Községért
7, Közhasznú

jo gál

lás megál lapításához szü kség es

m

utatók

(Adatok ezer forintban-)

rárgyév

Előző év (L)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

(2)

1 531

2 472

5(

2:

1 38j

1 38]

9l

1 06i

39(

2 L8|

1 39(

2 L81

L41

2ai

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részénekaz
adózó rendel kezése szeri nti fel használás ár ól szőló
1996. évi CXXV|. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illewe

a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

]-

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkiíúában közreműködó
közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véozó'személvek száma
ía közéróekú önk6ntes tevékónvséoről szóló
2oos. cvi Lxxxvltt. törvénynek ínegTeteloen;
E rőf or r ás el l átotls

ág

m

utató

i

Mutató teljesítése

lgen
Ectv. 32. § @ a) [(Bl+B2)/2

Ectv.32. §

(4) b) [Kl+K2>=0.1

Ectv, 32, §

(!

>

1.0O0.0OO, - Ft]

c) Kl1+|2-A1-42)/(H1_+H2)>=0,25]
T árs ad aI m

i tám og atotts ág

m

Ectv, 32, § (5) c) [(L1_+L2)/2>= 10 fő]

Kitö

l

tő

v e rzi ő

:2,65.0

N

yo m ta tvá

n

y

ve

rzi ó : 5.2

tr

l
x

tr
Mutató teljesítése

utatói

Ectv, 32, § (5) a) [(CL+C2)/(G1-+G2) >-0,02]
EctV, 32, § (5) b) [(J1_+J2)/(Hl+H2)>=g,51

x
x

Nem

x
tr
tr

l

I
x
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
szerűsített b eszámo ló j a és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

.áI

U

Eas

I

eb.+n3r*{

Ítása

Mezfuazdasági Es Fejte§.ztÉsi l-iivá,tal, Csépa BnkBrmálrYZaL BácsvíZ Zrt

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
ön

kormányzati költsé gvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1

tárgyévben íelhasznált összeg
tárgyévben folyósított össZeg

:

:

m
m

más gazdálkodó
l{}13-ps14

!
E

4oI

L 4o1
750

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

E

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

L 4oL

Felhalmozási

Osszesen:

[

401

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

falfi,naP kótt§égeil,É!i fBdéz,etér€ pt}13-é\Éb€fi a Mez6gazdasáqí és
A.Z é,i,=|it-- hagyományasán megrefíd,eeésre t€rr,i!,ö
rri{id.i.j4i t e§7l.Éqi l+iuáfftlfá! wÁúwá;*t titián, t ?:Ní 1?1 -F.t táanr}*etá_qí k;. ];ialí az aíar*Ítvár,lv a ki*rlások ferlezelére, aíil.ÉhPt}öt
3813-he*l trx&-§4s"-Ft-8t íwsznát fel- Éül4.évtserrfetrtrasználásra kerü[i á íöbí}i támog,atás, líélaffiíila §sépa
*m,kornránlcanó!, és a Eácsvíz Zn-töl kápon támog*tás rs. A fellépö m$vészek dÉjrtt. a túzi;áték.,a vrdámpark ke§tség,Ét
ás sporténmelq serlegek wilsárlésát fedeztütí

Az üzletl évben vegzett tobb tevekenysegek es programok ])emutatasa
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
szervezet neve:
rt

Támogatási program

el

nevezése

izüí€ti felvonu !ás és há:l nregr,errdezésértek tánrog-atása
:

}sépa. Közság

Támogató megnevezése:

Gí}ltormárt,yz*íRo F,rísen íx &r'iecarro Kít"

köZponti költségvetés

önkormányzati költségvelés

Támogatás forrása:

nemzetközi

Támogatás időtaftama:
Támogatási összeg:

19o

- ebből a tárgyévre jutó

összeg:

m

!

forrás

más gazdálkodó
lfi14,o}nóber

!
m

]-90

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

19o
5o

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

1-90

Felhalmozási

Osszesen:

L90

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

emegrerldezésre lterü! a szaii-ati íelv,*nulás és bá *e alapl'rvány segítséEévetCsépa
r§zséE tánc*sop,+,rtj* le&Grr!í.+;ítáÉábáíuA lffi|tségek fedez+lél* Csép* ko'zség Ő#§tprnnárnlrzaítÓ! 14B-S0€.-FT, 'a
§hoenls hdeca:rro Hft*t6l sfl-o&t}.-Fü támogatÉs kerütt utdásra- A tÉrnogarásí ,ó§§zeg a felv*rrulás é5 bá tcölr§é§ean€k
bdez elér* keíü !t fbl hffia;ruálásraMÉn,den évb,.en hagy+nrá,rtyosan

Az uzleíl evpen vegze[I

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatv ány

v

erzió:.S.2

ToÍ)Í) tevekenysegek

es programok pemufafasa
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
tvánv csépa k
Támogatási program elnevezése:

sosaly

KN u

b tárnagatása

asépa K,Gz§ég grek8rmá§yzara

Támogató megnevezése:

köZponti költSégvetéS

önkormányzati kö|tségvetés

Támogatás forrása:

!

más gazdálkodó
Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:

75

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

75

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

75

tárgyévben folyósított összeg

m

!

nemzetközi forrás

WL4.élt

!

:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendó

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

75

Felhalmozási

osszesen]

75

Támo gatás tár gy évi f el használásának

szöveges

bem utatása:

{ Clsépa Ktieség órrkorrnánl"z::t illta! bizI§slto,tt 75.8$fl--,Ft rá,rrroEatá"st a Rd§§a,l3| Kl$f} müi(ö:. esÉre. és programjárr*k
rr egval ósírására f§ rdír§fi u lí

Az uzletl evoen Vegzen

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

ToDo teveKenysegeK es programoK DemuTaTasa
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
K
Támogatási program elnevezése:

!4 órás wetélkedö tá:rn+gatása

iZ"}A !.*t, AlaFííuány Gsépa l{t*zségén

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

4rlél.,ÉlJ

Támogatási összeg:

3o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben íelhasznált összeg

-

m

!
!
!

30
:

30

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

30

Felhalmozási

Osszesen:

30

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{ csép.ai fiatalGk rminden é,vben e.ki}rf}yEz,ó tg|ep,iilé§.Ék fiaÉélj*iv,*lE4 órás V,etélk§san ?éslítsk Fé§zt. úÁiíidéRnÉsztile$&
.elepri!és Feíi,dEz vetéll:--d6t, é§ mirsdeí! te*epúlésfréíö*}e' e*eg€t ígsEnéka,rendeafi i,I,teglríifé§rTál( Az *l*pínrány
}a,$s$--Ft tái tárnogatra telepü !ésün k ifl Úság^ánalt részvéte}ét

Az úzletl evben vcgzett tobb tevekenysegek es programok Demutatasa

Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatv ány

v
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Nyomtatva: 201 5.05,27 1 6.06.56

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
szervezet neve:
Alapitvány csépa l(özséqért
Támogatási program elnevezése:

3aíátsrág Kttlb Tán"logatÉsa

}sépa Kti^zs,ég 8nlrorrn ányzata

Támogató megnevezése:

!

köZponti költségvetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

!
!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
}{}1l1-év

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

'0

ebből a tárgyévre jutó összeg:

5o

felhasznált összeg:

- tárgyévben

m

tárgyéVben folyósított összeg

50

:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

5o

Felhalmozási

összesen:

50

Támogatás tárgyévi felhasználásának
{ CsépéKóe§é§ Önkorrnái,l.rat* átrtal bizt§sítB.tt ó§szqb,6l

*,

szöveges bemutatása:

Eh*rátság K!ub M6t*e§t be|Épö .ieg}Éit fin*nse'Íroetu[r-

Az úzleu évben végzett tobb tevekenysegek es programok l)emutatasa

KitöItő verzi

ó

:

2.65.0 Nyomtatvány verzi

ó: 5. 2

Nyomtatva:

201

5.05.27

1

6.06.56
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Támogatási program

el

nevezése

}setényí*diháy*é 'M6zff+(&k C§épe t@rtÉnetéllöl' e. kiinyu támagaté-sa
:

d*géttsz.emélyek, egyéb, §zén ezétek

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségVetés

Támogatás forrása:

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

lilíj}-p&14"é!.

Támogatási összeg:

202

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

m

zo2

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

-

tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!
!

2o2
L67
visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

202

Felhalmozási

Osszesen:

2o2
Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

)setÉmyi fidíhá|yr-lé "'íú!sua,k§,l{ §sépa Ftirtén,etÉl,]Gt' cínrfi kónlvén*k kisdásáhúE AlapÍnrányunD( eI}í mód$r-! rri.últo.tt
Éqítséget"h$Ey a !}efiZeten {isszeseket, és a, i;ef=etök+t nyilváfiterEotte-

Azúzletl évben vegzett tobb tevekenysegek es programok bemutatasa

Kitöltő verzió:2.65,0 Nyomtatv ány verziő,,S,2

Nyomtatva:

201

5.05.27 1 6.06.56

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I42
M].

Törvényszék:

- Mellékletek

16 Szolnoki

csatolt mellékletek
P K-

1

42 -0 1 Kö

nyw izsg óló

i j el e nté s

Melléklet csotolvo:

Eredetivelrendelkezik:
P K- 142 -0 2 Szöv

eg e

Melléklet csatolva:

s b eszámoló

Eredetivelrendelkezik:
Melléklet csatolva:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Eredetivelrendelkezík:
Melléklet csatolva:

PK-142-04 Jelenléti ív

Eredetivelrendelkezik:
Melléklet csatolva:

PK-142-05 Meg hatalmazós

Eredetiyelrendelkezik:
Melléklet csotolva:

PK-142-06 Egyéb

Eredetivelrendelkezik:
Kitö ltő verzió : 2.65.0 Nyomtatvá ny

v

erziő:S.2

Nyomtatva :

201
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5.05,27

1

6,06.56

