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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

*rek és líiúsági saakkórcik I sakk, rno,dern tanc, nrédia, Íjászaí} tieemeltetése térítesnrentesen,a
biztü§ílá§a" A helyi kUlturális élet szeruezé§e, A2 U} éV' Gála.
eket< íellép.Éseinekés vers€pyeinek
ké§lÉstsáaj,átis eg,észnap,os ren,dez,irények megrendezése. Helyi környezewétNelnri akció}< szervezé§e,
i-ö§zi nagyrá}raríyrások, fásírástr}<, keirny,ezetvÉdeNnri írapok { Tapossa lap,O§ra nap, Föld napja

tlancltúrá } szervezése.

Bararrgo!ó Gyűitelrlérryes Ház!:,an helyteirténeti kiállítás m[iködtetése, a BaranEo!Ó Kózosségi l*.Áz, a
[i zBítleltelése.
lrelyr kálrel televizi o nlükoCltetéSe.
Végegyh,azi CiVil kergká§ztal sZervszése és koordináíása, a c.ivil srervezetek pályázati, jogi,gaedalkoclási
ységéne}iíellesztéseés segitése térÉteglrterrtesel:,
égegyháza kazség népessÉgrrregtanó ereiének nóVetése. aZ in élók Étetminöségérrek. kontfonÉrzetén*k
avítása.
ivi l ek t-*ára

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenységen ként)
3,1 Közhasznú tevékenysóg megnevezése:

kulturális tevéken

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeIadat, jogszabályhely:

20],],. éVi CLXXXlX.tV.helyi

önkormányz.

],21"§,a,b,

Közhasznú tevékenységcélcsoportja

háza közséq lakoss
különösen a
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1300
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:
}<ózség kutruráli§ életónek szervcezége, média klu!: és nrederntánc kluír üzemelteté§e a résetvevö
ekek részéretérítésrnente§en,AZ t_l1évl Cála és a VégeEylrázi Majális egész napos rendezvénygk
ervazése, a hélyi amát6r eiőaclókrrak íettépéslriztosítása. A helyí afilátör elöadó}<nak íeiíépések
zervezése. telrerségkutatók rerrcl ez ése,
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Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

ango!ó Kózhaszndi Egye§ü[et
1.2 Székhely

lrányítószám:

közterület neve
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1.3 Bejegyző határozat

I.1"

Szervezet adószáma:
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.]_

Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális örökséq megóvása

3.2 Közhasznú tevékenysé9hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

ZOLL, évi CLXXXIX. tv 23§ (4) 13,

kulturális örökséq védelme
aa

Közhasznú tevékenységcélcsoportja:

háza közséq lakos
|étszáma
Közhasznú
tevékenységből
részesülők
3.4
].300
DE Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:
BaranE*|ó Gyűjteményes Ház halpónéneti gyiijteményéne}q iren-rutatása, íeitesztése, ápolása. Az
lándó kiállitá§ ffie!len á syíiit€rnényheZ kap,c§alodÓ idö§eakos ltiáIlítások szervezáse.
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Nyilvántartási
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1.3 Bejegyző határozat
1_.4

Település:
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2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése

kör

elem

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 1ogszabályheIy:

körn

He

].1-.

évi CLXXXlX.tv 13§(1)11.19

és természetvédelem

?2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
általános iskolás qverekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
1_00
DE
Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

iénk itt a iér kornygzetvÉclelmi akció a Saáraz-ér védelrnéhen" Te seedd akcid helyi szerv€zé§e es
ordinálása
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Szervezet azonosító adatai
1_.1

Név
arrgof ó Kózh.asznú Eg}íe§ület

1,2 Székhely

lrányítószám:
közterület neve:
Házszám,.

Település:

E

Közterület jelleqe:

Széchenyi

r;---__l

1.3 Bejegyző határozat

Lépcsóház:

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
].,4

égegyháza

[--*l
EE EB,FroamnlIzlo|óli tffi

Ajtó:

Emelet:

t--l
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Szervezet adószáma:

1.6 Képviselő neve:
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2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,]-

Közhasznú tevékenységmegnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfel adat, jogszabályheIy:

zoo4.évi l. tV 49§ c,e

Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételeinek megteremtése,gyermek és ifiúsáqi
a1

Közhasznú tevékenysé9célcsoportja véqeqvháza közséo lakos
3.4 Közhasznú tevékenysé9ból részesülők létszáma: 1300
Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:
yernrek ljász és s.akklub üzerrreltetése, versenyek szervezése, SZát}adidősp,ofi r.endezvények
rn,dezése, nÉp,szerüsítéseés támagatása,
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai
1.1-

Név
arrgol ó Kozlrasztrti Egyestrlet

1.2 Székhely

Irányítószám:
KöZterü|et

FlF]tIE

neve:

Házszám:FB

Település:

égegyháza
Közterület jellege:

Széchenyi

-----l

1.3 Bejegyző határozat

Lépcsőház:

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

Emelet:

t-----l

Ajtó

ffi EB ffirEt,Elolo]4/PI1]

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

r----l

E;----l
T------l

E4-ffi_E|6l6]rTTTl
EEEEEEEE-E-EE
csilla Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

l(özhasznú szervezetek számára biztosított

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A teleoülés önszerveződő

közösséqeinek

tv 6§ a,b

támoqatása, a te|epülés önfentartó képesséqénekiavítása

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

5,J

ll.évi CLXXX|X

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

aza

önszerveződó

közösséqei

400

Közhasznú tevékenységfóbb eredményei:
he}yi §Zervezetek szémára téíités!ilentes
Barangoló Közösségi Ftáz és a Civí}ek F[áza üzemellelé§e a he,}yi
zolgá[rat{sor{kat { Ieíenrbizlo,sítá.s, technikai íélréíelekb,ietosítása, §zervezetíeile§ZtÉsi §Zol,gáiatá§ok }.
VÉgegyhazi Clvil }terekagetg| |_izelrleltetése és szenvezése, Civil jogi, pilyáaxi, ,adrnirri§zlrátÍv
tétiítésnrentesen,

aE
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142
I

szervezet neve:

4. közhasznú tevékenységérdekébenfe|használt vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintb an.)

Felhasználás célja

FeIhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

4.2

Felhasznált vaqyonelem megnevezese

VagyoneIem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.1,

c

xoztrasznú tevékenység érdekében
íelhasznált Vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
íelhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti,juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
c

Ea

Cél szerinti,iuttatás megnevezése

E|őző év

Tárgy év

q,?

Cél szerinti jUtattáS megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
6, Vezető

c

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (]")

Tárgyév (2)

6-2

TiSztSeg

Elóző ev (l)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségvi selőknek nyújtott
juttatás összesen:

6,

]"

Kitöltő verzió:2,64,0 Nyomtatvány verzió:5.1

Nyomtatva;
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
I

szervezet neve:
Közhasznú Egyesület

Bar

7. Közhasznú jogállás megállapításához

szükséges mutatók

(Adatok eZer foríntban.)

Tárgyév (2)

Előző év (L)

Alapadatok
B, Éves összes bevéteI

19

9 60l

o2-,

ebből

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó rendákézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi cXXVl, törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

I21

L4t

bevétel

E, Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió6 Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]

18 90(

9 45€

H. Összes ráíordítás (kiadás)

18 06t

1]_ 06€

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqetvéqző személvek száma
(a közér'dekÜ önkőntes tevékénységről szóló
2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)
E rőf o

rr

ás

e

ll

átotts ág

m

x

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000,000, - Ft]

atotts ág

m

utató

Ectv. 32. § (5) a) [(C1"+C2)/(GL+G2) >=0,02]
Ectv, 32. § (5) b) (Jl+J2)/(H1,+H2)>=g,5]
Ectv. 32. § (5) C) [(Ll+L2)/2>- 10 fő]

Kitö ltó

v

erzió :2.64,0 Nyomtatvá ny verzi

ó : 5. 1

11 06t

961

-L 46l

5c

4i

Nem

D

x

x

ECtv, 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+uz1>=g,251
og

18 06(

n

Ectv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]

i tám

4 332

Mutató rey'esirése

utató i

lgen

T árs ad al m

4 49i

tr
Mutató te|esílése

i

n

x

B

n
n

x
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pK-142
szervezet neve:
Közhasznú E

et

Támogatási pro9ram elnevezése;

}arangoló Kl-{E ntükódé§a tánrogatása
,}EA,KK,13-M-O59a

M€T

Támogató megnevezése,

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

I

más qazdálkodó
Támoqatás időtartama
Támogatási összeg:

B50 000

!

-

nemzetközi forrás

lü13.i}1. ü1-2*a4"a3 "?a

m

ebből a tárgyévre jutó összeg:
tárqyévben feIhasznált összeg;

256 92o

tárgyéVben íoIyóSított összeg:

Támogatás típUSa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

1_28

DoIogi

905

128 015

Felhalmozási

osszesen:

256 92o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
: §r kó z ö

§ Earan

k

g

h

esz erl ése, m

oió Köz

h,ase n

u n

kah,ér kiriu Éti*§e, íüt6anyag lresz erzése.

Az uzletl evDen vegzeü ToÍ)p tevekenysegek es pro9ramok pemutatasa
ú Egy.e§ú í et nr ú kódésérr,ek íi rr*rl szírozása"

Kitöltő verzió:2,64.0 Nyomtatvány verzió:5.'t

Nyomtatva : 201 5.02,02

1

6.29,34

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PX- 142
szervezet neve:
Barangoló Közhasznú

ület

Támogatási program eInevezése

]ivitek

H,áz,a rnii}cödtetése VÉgegyházán a BararrgolÓ Kóaösségi FIáZl]én
{EA_KK-13-5Z_Oa68

l'r!ET

Támogató megnevezése:

köZponti költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati költségvetés

I

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

n

lo13"o7,úl-ZO14, o3"31

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

m

1 600 000

ebből a tárgyéVre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg

:

4o2 376

tárgyévben folyósított összeg,

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

42 oo0

Dologi

360 376

Felhalmozási

összesen:
3ViíBk H,á3a

,A

4o2 376

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bem utatása:
karí]án[artási atlyágainak i:eszerzése. r*rrr!ezvér,lyek arryagkóljt§ége, eszkrizlre§zerzés, hérkólt§ég ktíiZ§ésÉ.

Az uzleLl evíren Vegzet{ ToDo teveKenysegeK es programoK bemutatasa
Civitek Házárrak ffiiikodteté§e, }<arlrantartás.a, !r.angteclrníkai renclszer vásár!ása, relrdezvények

sz eruea ése,lel]o

n

yo'Ítá§.a.

Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió:

5.1

Nyomtatva:
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É**

fiffi
ffibd|
í1,,., 1,]Át

hr.rJI]{ll

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vw-l+z

l !_l ll lR§\}
_ N§},

szervezet neve:
Barangoló Közhasznú Egyesület
Támogatási program eInevezése:

]ivilek

Ház,a letnelrazása VégeEyházán

vCTA-zo13{70a-C

tJorvég GiviI Támogarási Alap

Támogató megnevezése:

központi költséqvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása,

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:
Támoqatási összeq

!

m

!

más gazdálkodó
Z013"

I

D8"o1,2014.87,31

2 853 607

ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 179 o13

tárgyévben íelhasznált összeg

t

tárgyévben folyósított összeg:

373 327

]. 1-79

Támoqatás típusa:

013

!

visszatérítendő

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

1 L92 a32
].8o 495

Felhalmozási

osszesen:

1"

373 327

Támogatás tárgyévi fe használásának szöveges bem utatása:
l

{nyagkörtség, ttrunka[:ér kiri3eté§e,

Az uzletl evf)en vegzett Topp tevekenysegek es programo1( bemutatása

A CiVilek l-ráZá létrel]öZá3e, fűté§korszerüsílés. átépités,

iEPrveZe[ek nészére,rendZvérryek szeryeeése.

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5.1

lnEyene§ tenácsadáS civit

Nyomtatva : 201 5.02.02 1 6,29,34

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42
szervezet neve:
Barangoló Közhasznú
Támoqatási program elnevezése:

Zcil df

orrás-Kti kaíi tll e§z

lr u l

l

arl

9

yako

rf

ati

p

rakti kák

Jtdé|dejl ÉSZtéSiMi lll sZtérttlnl

Tárnogató megnevezése

központi költségVetéS
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

Zú13. ls. ü1_2*14" ü5. 31

Támogatási összeg:

738 2o0

m

!
!

I

más gazdálkodó

-

ékcso kkentó

ebből a tárqyévre jutó összeg:
tárgyévben íeIhaszná|t összeg
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa]

723 55o
0

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

24 860

Dologi

698 690

FeIhalmozási

Osszesen:

723 55o

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
Es3kaiZök beszerzése, n,lunkaf;érek i(iíiZeté§e,áftaláno§ kóttségek li{iíiZ*ré§e.

§öadá§§k,

Az uzletl evpen vegzeu Torrp tevekenysegek es programok Demutatasa
tálálkszé§olt , ókojátsz&h,áz { 2 alkál{}rn }, rai,zpáyáz*l ,seenrezése,

Kitöltő verzió:2.64,0 Nyomtatvány vezió:5.1

Nyomtatva : 201 5.02.02 1 6.29,34

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-r42
szervezet neve:
Barangoló Közhasznú
Támogatási program elnevezése:

3?ran,gclásolt az EgészségFóld.!én
rAM BP

_6. 1. 2 _ 1 11

1-2012 -üaü8

vernzeti Feile§Ztési t}§ynök§ég

Támogató megnevezése

központi költSégVetés
ön

kormányzati költségvetés

Támogatás forrása

Támogatási öSSzeg:

nemzetközi forrás

n

máS gazdálkodó

n

8 9oo 150

ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 222 697

tárgyévben felhasznált összeg:

6 199 160

TámogatáS típusa

!

lo13" &s. ü1-2Q14, ú§" 30.

Támogatás időtartama:

tárgyévben íolyósított összeg

m

:

5 222 697

visszatérítendő

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált össze9 részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

1 766 945
4 4322].,5

FeIhalmozási

osszesen:

6 ].99 ]_60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
:§3kij.zi],eszerzés,nrunkatrérek kifizetése, át*lános }cóltségek kittEetése"

Az úzletl evben vegzett Tooo tevekenysegek es pro9ramok Demulatasa
,rD}e!ím€neclisnrenr !étrehozása, íolyamatos á,naikö.dé§e,rentlezvények szervezése,bÚtorok és sporteszkozok
reszerzése, etöadáso}< tartása,

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5,1

Nyomtatva : 201 5,02.02 1 6,29,34

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK,I42
szervezet neve:
Barangoló Közhasznú E
Támogatási program

eI

nevezése:

_EADER 16,Z3ü93s8ü
,áVH

Támogato megnevezese:

központi költsé9vetés
önkormányzati költségvetés

m

I

l

Támogatás forrása
nemzetközi forrás

I

más gazdálkodó
Támogatás idótartama:
Támoqatási öSSZeg:
-

295 500

ebből a tárgyévre jutó összeg
tárgyévben íelhasznált öSSZeg
tárgyévben folyós Ított öSSZeg

Támoqatás típusaI

:

295 5o0

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologl

Felhalmozási

osszesen:
Támogatás tárgyévi feI használásának szöveges bemutatása:

{alán

vásárBás,a,

Az ajzletl évben vegzett ToDo tevekenysegek es programok pemulatasa
civi§ek háza f[ités-korszerúsítéséhezkazán vásár,lása

Kitöltő verzió:2.64,0 Nyomtatvány verzió:5.1

Nyomtatva : 201 5,02.02'l 6.29.34

