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Az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
Közhasznúsági j elentése
a 2013-es esztendőről
1.

Adatok

Az egyesület neve: ;'Ága-Boga'' Nagycsaládosok ÉrdiEgyesülete
Szókhelye: 2030Prd,Viola u. 35.
Levólcíme: 203I Erd, Pf. 204,
Alapítás éve:2007.
Adószám: 1871 8489-1-13
Bírósági határozat száma.. 4Pk60 483 l 2007 l 4

Korábbi elnök:
Kardosné Gyurkó Katalin - 2007-2010
IsépynéBadics Gyöngy - 2010.2012

Elniikségi tagok:
E1nök: Wolf Richárd
Telefon: 06 -7 0 I 328 439 5

Elnöklrelyettes:

Sz ő

kénéIsp óny Er ikcl

G azdasági elnökhelyettes:
Telefon : 0 6/7 0-4 0 B B 3 5 0

Réti o

lg

a

E-mail : reconto@gmail. com
Gergelyné Péter Katalin
fl ottás mobil 06-7 a l 328 _5 408
Mobil: 06-20132I-9487
E-mail: gne.peter.kati@ gmail.com

NoE

:

Hamar József
Telefon: 06-231377 -369, Mobil : 06-3017 49-5537
E-mai1: ihamar@vati.hu, ihamarS 5 @ gmail.com
Lévay Zsombor Ciprián

E-mail: zlevay@gmail.com
Ellenőrző bizottság tagiai:
Elnok: orbán Péter
Mobil: 06-30-487-4009
peter.orbani

l@lgmail.com
AgaBoga szakmai beszámoló
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Jónásné Penner Ág,"'
Mobil: 06-30-211-3945
E-mail : asnes@j onex2000.hu
dr. Szentmártoni Krisztina
Mobil: 06-20-389-0712
E-mail : krisztina@narval.hu

1.

körzet - Parkváros M7-es túl
Gergelyné Péter Katalin
Mobil: 06-201321-9487
E-mail : sne.peter.kati@gmail.com

2.korzet- Parkváros M7-es túl
Góré Tiborné

Mobil:
E-mail

:

liliputy3 @freemail.hu

3. körzet -

Parkváros M7-es túl

Kissné Nagy Szilvia
Mobil: 06-201434-8740
E-mail : picikacs@ gmail. com

4.korzet - Parkváros M7-es innen
Moln(trné Bognát. Éva

Mobil: 06-301986-6576
E-mai1

5.

:

mocieva@ gmail. com

kiirzet. Parkváros M7-es innen

Ekler Attiláné
Mobil: 06-7016200227
E-mail: eklerkata@gmail.com
6. körzet -

Parkváros M7-es innen

Rácz Katalin
Telefon: 06-23 137 7 -3 46, 06-20 I 484-657 7
E -mail : racz.katimami@ gmail.com
7-8. körzet -

Parkváros M7-es innen

és Érdlieet

o ndr ej n é ],{ o v álr Il dikó
Telefon: 06 -23 I 37 4-7 87, 06 -7 0 I 23 5 -3386
E-mail : nov-ak.ildiko@tvnetwork.hu
Monostory Eva
Telefon: 06-23 137 4-986. 06-20-98 1 -1 548
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E-mail

:

monostoryu.

eva@t-online.hu

Szuprics Barbara
Telefon:
E-mail : szupricsbarbi@t-online.hu
9.

kórzet. Tusculanum, Postástelep

Halászné Tóth lldtkó
Telefon: 06-23 1362-284
E - m ai 1 : halasz. zab o r 6 4 @,hotmai]r

c

om

10. körzet - Tisztviselő telep, Istvántelep

Szernyálaú Nyerges Erika
Mobil: 06-30/431-0858
E-mail : erikaszemvak@freemail.hu

II-72. körzet - ófalu, lakótelep
Nyitrai Béla
Mobil: 06-201252-f723
E-mai1: bela.nyitrai@ gmail.com
Diósd
Bóclizs Éva
Mobil: 06-301202-1868

Tárnok
Kulcsár György
Mobil: 06-201225-3010
E-mail

:

kulcsareli@freemail.hu

Martonvásár
Lazőkné Jankura Erzsébet
E-mail : v elantr a7 5 @gmail. com

Egyesületünknek két fő flzetett alkalmazottja volt 2013. szeptember és december hónap
kozott, Radó Mónika megbízásos jogviszonyban, Elder Attiláné részmunkaidős
munkavállalóként dolgozott egyesületünk adminisztrativ területén'
2. Egyestilet.

tagság

Az egyesület általános

céljai:
AgaBoga szaki.rrai beszánroló
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A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség
működtetése
o
Az éIet, az anyaság, a szülők tiszteletére nevelés, aházasságér1, a családokért és a
gyermekekért, mint a jovő generációjáért érzett felelősség erősítése;
o
A nagycsaládok általképviselt értékekfelmutatása a társadalom, könryezetünk felé
r
A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata
Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaink azE 708 sorszámtól kezdődően kapnak tagsorszámot.
Tagfelvétel A|apszabályrrnknak megfeleloen - aZ elnökségi ülésen tör1énik, havi egy
alkalommal. A tagok adatalt az egyesiilet Titkára tartja nyilván. A 15 körzetfe|e|ős az
egyestilet munkáját a tagfelvételek intézésében,a tagcsaládok összefogásában,
kapcsolattartásban is segíti. A tagok nyilvántartása számítőgépes programmal történik.

Tagság |étszÍtmának alakulása: Nyilvántartásrrnk szerint 2013.január és decemberközött az
egyesületnek 258 családja volt. Tagcsaládjaink többsége erdi, de számosan a környékbeli
településeken (Diósd, Tárnok, Ercsi, Százhalombatta, Mar1onvásár, Agárd, Székesfehérvár'
Herceghalom,Ercsi, Százha|ombatta,Baracska, Szigetszentmiklós' Budapest) élnek. Az év
során 30-40 család nagyon aktívnak, további 30-40 család közepesen aktívnak mondható a
közosségért végzett munkában. Nem fol1tatunk továbbra Sem kimondott tagtoboruást, belépo
csalácljaink az Úr.1ságból, ismerősöktől, barátoktól hallanak rólunk, egy részük már régebb óta
ismer1e az országos Egyestiletet, a NoE-t.
Taglétszám alakulása 20 1 3Oévben:

TeIepü|és
Budapest ll. ker
Budapest Xl.
Budapest Xll.
Budapest XXll.

Csa|ád Gyerek

tr'ro

Sóskút
Budaörs
Diósd

Herceghalom
Szigetszentmiklós
Százhalombatta
Ercsi
Tárnok
Martonvásár
Baracska
Agárd

Székesfehérvár

146
2
41tr

2
192

4aÁ

Létszám

12

16

6
751

1124

2812
27
98
146
179
135

10

151

tJc

15
59
82843
135
146
258
999

87

1500

2.Számviteli beszámoló
Egyesülettlnk a 2013. évben, gazdá|kodásáról' a számviteli törvények és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve' egyszelűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
4.088 eFt, a saiát tőke 3"591 eFt volt
r\,.;l.,;o..- ,',.,...i,
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A részletes kimutatást OBHGEPI-PK-I42 Éves beszárnoló tar1almazza, mely áll
és a közhasznít szervezeti eredmény kimutatásából

a mérlegből
valamint a kozhasznúsági jelentésből áll.

3. Központi költségvetési szervtő|,, elkülönített állami pénzalaptól,
örrkormányzattő|,

helyi

kapott támo gatás

A2013. évben kaoott támosatások:
Erd Megyei Jogú Város onkormányzata 50 e Ft-tal, támogatta egyesiiletünket
Az NCA keretében 6 44I eFtpá|yázati támogatást kaptunk, mel1mek egy része a2012. évben
elnyer1 támogatás kifizetése.
2013 évben a következő oáIvázatl támosatásokat kaptrrk:

NEA
NEA

LrN-13-M-0062
LrN-13-M-0937

CsP KozG-13-Í239

műkodési költség támogatás
új nemzedékekjövőéért
csatrádb arát köz gondo lkodás
népszerűsítése
és a nemek közötti jobb együttmtiködés

1 700 000Ft
1 688 400Fr

600 000Ft

A költségvetéstől 266.87I forint az

e1ősegítése

támogatások összege' melyet köszönünk,
összeggei is tudtuk színesíteni programj ainkat.
Tagdíjbevételekből l375 eFt jött be az egyesület kasszájába
Tárgyévben kapott támogatást az egyesület teljes egószében felhasználta.
1oÁ

igy ezzel az

4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az

e|őző évhez képest egyesületünk tárgyévi eredménye 2,209 eFt-tal nőtt. Pályázatatn]<
eredményesek voltak. ASzervezet mindig törekszik ama, hogy az adott évben kapott
bevételeket fel i s haszná|1 a, közhasznú célj ainak eléréseérdekében'

5.CéI szerinti juttatások kimutatása
Szeruezetilnk természetbeni adomárry formájában nffitott cél szerinti juttatást családjainknak.
6.

Kimutatás

a vezető

tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

Egyesülettlnkben a tisztségviselők, nem kaptak támogatást, csak minimális költségtérítést
vettek igénybe.

7.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Aga-Boga Érdi Nagycsaládos Egyestlletnek jelenleg már 258 tagcsaládja van, Érc1ről és a
környező kisebb településekről, ebből \<özel 1,200 fo gyermek illetve fiatal' Az egyesület célja
a

nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség mtíködtetése.

Allandó partnereirrk: ÉrdVáros onkormányzata, Szepes Gyula Művelődési Központ, Csuka
Zoltán V áro s i kön1vt ár, e gyházak, c ivil s z erve zetek, vállalko z ás ok.
Elért eredményeiIrl<háromcsopoflbasorol|ratóal<:':''ktr"-",-#"

,
AgaBoga szakmai
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közösség építés,kulturális tevékenység,közösségi programok
karitatív,szociálistevékenység
érdekvédelem

Megvalósult pro gramok 201 3/2014

Saját rendezvények, szakmai programok

A

tavalyi évben is rnegrendezttik lragyományos rendezvényeinket, miközben lehetoségünk
nyílt egy-két iü ötletet kezdeményezést is megvalósítani.

-

Húsvétikészülődés (2013 .03.23) - Raktárurrkban minden évben eZ aZ esemény az

évadnyitó.

I(sgyermekek és any,Lrkák elhozzÍl< kreatív kedvüket, néhány alapanyagot, és az aktrrális
fo glalkozásvezetők se gítségévelszép tav aszi díszeket készítotthonába.
Idén egyik anyrú<a gyöngyfűző technikáit lehetett ellesni, illetve kosárkákat és nyuszikat
készítettünkés egyéb Húsvétváró díszeket készítettünk.
A jó idő, és remek program több mint hetven tagtársunkat vonzotta a I(utyavári u.11 . szám
a|á'

-

Sportnap (2013.05.18) Bogatin Attila tagtársunk lehetoséget biztosított aZ
asztalitenisz|<tprőbáIására. I(csi és nagyok élvezhették a ping-pong örömeit, amozgást és az

együtt töltött vidám perceket. Voltak akik nordic.walking tűrira indultak az ofaluba az Orbán
házaspát vezetésével, remek kirándulást téve. A sportolás ideje alatt azvdvaron rotyogott a
bográcsban a paprikás krumpli, hogy senki ne maradjon éhes arendezvény végére.
Gyereknap (2013.05,26) - Evroi évreváltozatos programold<al, táncházza|, kézmuves
és ügyességijátékokkalszőra7<oztatjuk aváros apraját-nagyját. A gyereknapi rendezvény idén
is a Földraj ziMttzeumba hívott minden Aga-Bogát.A felállított sátor most is tele volt
kiosáásra váró ajánclékokkal. Mellette a zöId csíkos ponyva alatt ismét játszőszőnyegvárta az
egészen kicsiket. A nagyobbakat idén is kézműves foglalkozások, ktilönböző spordátékok, és
egyéb programok szőrakoztatták. Volt zsíros kenyér a gyomornak és földraj zi vetéIkedő az
agynak.
Téka egyiittes segítségévelnagyon jó l-rangtrlatú'táncházzal zártuk az estét'
Nyári tábor A nyári sztinet első heteit jó társaságban, hasznos tevékenységekkel
tölthetik, azo\< a gyerekek, akik igénytől ftiggoen, rövidebb vagy hosszabb időre ellátogatnak
hozzánl<.

-

Kirárrdulások (Paks 2013.08.08, Galgahéviz) A 2013-as programjaink

kialakításánál kiemelt Íigyelmet szántunk a körrryezettudatos szemléletforrnálásnak, ennek
keretében jutottak el családjaink Paksra, és a Galgalrévízi ökofalrrba és gazdaságba' aholnem
csak éIményekkel'de hasznos ismeretekkel is gazdagodhattunk.
Adventi készülődés (2013.11.30) - Közös koszorukészítés, a kicsiknek mézeskalács
díszítésselegybekötve' egy meglritttaIáII<oZás az tlrrrrepre való felkészülésben. Már
lragyománynak tekinthető, hogy advent első vasárnapja előtt összegyűlünk a Gellért utcai
plébánián, lrogy ki-ki elkészítse adventi koszonrját. Az alapokat az egyesület vásárolta, a
rávalókat pedig mindenki ottlronrólhoz|a, vagy út közben gyűjtötte bokrokról, cserjékr.ől.
Minden évben új ötleteket teclrnikákat ismerhetünk meg egymástól, és a hangulat is mindig
l<e

-

llernes.

Karácsonyi ünnepség (20|3.I2.I4) Evzárás, értéke1és,újsziilöttjeink koszöntése,
néhány együtt töltött vidám őra, táncházzal egybekötve. Lassan kinövi egyesületiink a
Vörösmarty Gimnázium dísztermét.

ÁgaBoga szrkrnaibeszárno|ó _

f.,ffi'ffi"t*-..,

20lj.

,"{|T )'l},r,,,,
.'É.tlj
'a

Jd"',.il.
1,,

^

7p

Ez derült ki

a karácsonyi tinnepünkön, ahol a hangulat olyan oldott volt, ahogy az egy nagy
család karácsonyán illendő.
Szorgos anyr-rkák finomságold<al láttak el minket, mitrtán végignéztük a miisort, amit
családjaink adtak, és a Diósdi Naprózsafa néptáncegyüttes mesés tánca koronázottmeg.
A mozgásról a Téka egyrittes gondoskodott, és persze nem maradhatott el a tombola sem.
A nap végénsenki nem távozott el üres kézzel, és azűjszt|lötteket ktilön kis csomaggal
kcjszöntöttük.

-

Szülők

iskolája a kezdeményezés keretében olyan neves előadókat

láthatunk
vendigül' mint lJzsalyné Pécsi Rita (2014'02.l9), Gyurkó Szilvia és Dr. Zacher Gábor.
Farsang (2014 '02.22) Idén is, a VMG adott otthont első közös rendezvényünknek.
Az ötletes jelmezeknek a mi házunk táján nem apénztárca. lranem aképzeIet szab hatállt, ezt
mutatták az tdet igazán kreatív jelmezek is.
A jó lrangulatot minden évben garantáLja a népes gyereksereg' akiknek jó1 esik az anyukák
kente zsíros kenyér, és a sokfele stiti, amit otthonról hoztak abáIoző családok. A hangulathoz
hozzátafi'ozikmég a remek zene is. A télbúcsúzÍ"atást,a sok ötletes jelmezen és a megszokott
szeretet-vendégségen kívtil a Naprózsafa táncegyiittes ,,Rátóti csikótojás,' című előadása, és a
Tranzit zene\<ar muzsikája tette mjndenkt számára feledhetetlenné.
KomatÍú(4 család) - tJtyfua indult kezdeményezésünk jóvoltából, a gyermektik
születését követo első hetekben, könnyítettük meg a családok dolgát azza)', hogy minden nap
más vitt nekik finomabbnál finomabb étkeket.
Családsegítések - Egyesületünk tagjai összefogtak aYajay család megsegítésére,akik
adományik révénkörrnyebben kezdhettek vidéken (Egyek községben) Úr1 életet"

i(özösségi házunkban heti rendszerességgel fogadjuk és biztosítjuk a ruha, cipő és egyéb
do1gok

uj gazdár

a taláIását, hasznosrrl ását.

Egyedi esetekben, krízishelyzetben tagaink által azonnali segítségettrrdtunk nyLrjtani, tobb
alkalommal.
Kéthetente közös foci lelretőség, hol a sztilők és a nagyobb gyerekek'
korosztály hódolhat felváltva a sport örömeinek.

hol a

fiatalabb

Az

évben tcjbb alkalommal nyílt lehetőségünk adományt osztani, így tar1ós éIelmiszerhez,
hasznos holmikhoz j uthattak tagcsaládj aink.

Részvétel NoE programokon, tapasztalatok

A 2013-as évben is, sok

családrrnk vett részt a

-

régiós taIá|koző Biatorbágy

.
-

kirándrrlás Lakitelekre
őszi találkoző Mosonmagyaróvár (2013.08'18)

kommtrn i kációt segítette'

régiós családi napok

-

A

NoE programjain:

tagszervezetek közötti

egytittmŰrködést és

és szőrakoztató

Programok vidám, hasznos

elemekkel,

kapcso latok kialakítására, ismeretsé gek elmélyítésére.
kuiturális programok - Sok családunk velretett részt, ingyen Vagy kedvezményes áron,
különbözo rendezvényeken, előadásokon, melyre a csalácli költségvetésből nem biztos, hogy
futotta volna, de páratlan élményekkelgazdagodhattak általa'
leheto

-

sé g Úrj

Civil együttműlriidés - Partnerek

és közös

ügyek
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Minden évben több alkalmunk nyílik egytlttmiiködni, lrelyi és országos szervezetekkel,
kezdeményezésekkel, nrelyek az egyénl célokon felül a társadalmi, közösségi egytittmŰrköclést
|rívatotta|< szo [gálni.

-

Városi gyereknap (20i3.05'25)
Te Szedd (2013.05.25, 2013.09.15) -Ebben az évben két alkalomrnal vettünkrészt az
országos akcióban, ahol Ercl egy-egy szakaszát, varázsolttrk tisztává, adtrrk vissza a

természetnek.

ÉrdKtirbe Évről-évreeg}.re több családtrnk vállalkozik, nem csak segítőként,de
résztvevőként is az előírt távok teljesítésére,bizonyítva a spor1 szeretetét.
Nóri PékségAz ítzletben megmaradt pékárúszétosztása, mára már jól szervezett
hálőzatként miiködik, amivel sok finom falat juthat a rászorulő családok aszta|ára.
Nyilvánosság biztosítás a
. Az Aga-Boga Nagycsaládosok
táj

o Az
o

ÉrdiEgyestilete

tevékenységérőlfolyanratosan

ékoztatj a a l<özvéleményt honlapj án keresztül (www.aeabo ea.hu

Egyesület rendszeresen

).

és aktívan yesz részt Erd város

retrdezvényein, képviselteti magát a városi tinnepségeken.
Az Egyesület áItaI szervezett rendezvények nyitottak
nagycsaládok számára.

közéletében,

a még nem tag, érdeklődő

Zfuadék:
A 2013. évrol szóli közlrasznúsági jelentést az Aga-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyestilete
I(özgyiilése 20l4, májr-rs 20-án elfogadta.
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
e|őző év

előzo ev

hTI\/T<hl|ó<o

(Ad atok eze r forintban.)
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Vá||aIkozási tevékenység

AIaptevékenység
targyev

előző év
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helyesbÍtése
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elóZi éV
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targyev
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7 80(
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ebbő|: kozhasznú tevékenység
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6. Anyagje||egű ráfordítások

I

65(

5 905
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I 74(

929
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24t

Lza

ebbő|: vezető tisztséctviselők

jUttatásai

B. Ertékcsökkenési |eírás

9. Egyéb ráfordítások

10' PénzÜctvi műveIetek
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heIyesbítése
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AIaptevékenys( !g
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c. Adózás
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AdóÍizetés' köteIeZettség
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tamogaras
B. Helvi onkormánvzati
kö|tséivetési támogatás
C. AZ EuróDai Unió strukturá|is

a|apiaibol, í|Ietve a Kohéziós
Ala.pbó| nyújtott támogatáS
D. NormatíV támogatás
E. A szeméIVi iövede|amadó

meq határozóti részének adózó

renóelkezése szerinti
felhaszná|ásáró| szó|ó ].996. évi
CXXV|.törVény a|apján kiuta|t
osszeg

F' Kozszo|gá|tatáSi bevéteI
Az adatok könyvvizsgá|atta|

a|á vannak ramasztva.

Kitö|tő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Könyvvizsgá|ói záradék

_l
J

m

loen

Nem

Nyomtatva: 201 4.O5.20 08.38.50

'r11i:.,^

*íLiá

-J*Éti#tr
r'
"*tU

^.

" í,.,"'j"...':'í.:;:o-

A kettős könwvitelt vezető egyéb Szervezet
egyszeríisítettbeszámo| ój a és közhasznúsági melléklete

]-.

szervezet azonosító adatai
1.1.

Név
ils,a lJáíJycsa}ád osok Erdi

E

gyesii!tete

1.2 Székhe|y

Ir4nrlítÁ^=ám.
il dr ryrLu>4dil r. --T:-T:-t-l2
l0
Lltll

KözterÜ|et neve:

13

l0l

-Kádár

KözterÜlet je||ege:

Bejegyző határozat

1.4Szervezetadószáma:
Képviselő neve:

Lépcsőház:

száma:

1.4Nyi|vántartásiszám:

1-'6

rcl

|.

Házszám..|i.---*--l
1-.3

ToIpnii|éc.

tó.JFl

F-l

Emelet:

tEI^ tqEE{'

tl!/

EE,@E,ffiEEtr

Ajti:

[--l

[?i9l9E

/

EE

8""
r----l
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EEEEEBEE-E-EE

Wo|Í Richárd

2.Tárgyévben Végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek benlutatása
yÜsatáclos$kegylxást !sn]er{i és segírfr k{izdssállekká szervezése. 'Al éle3, az arryasáE, a sziiItilt
s,Zteletére rler,'elÉs. a házassá$ért, a családokÉrt ás a llytrlller{ekÉrt, l}tir1I a jovl generáciijáÉn érzert
etelössÉg errjsítése"A r"ragycsaládEk által képvis*tt é.rtékekÍeÍ!]1Utatása a. társada[o!}i, kornyez*tűnk Íelé.
n a{|ycsa| ád 0 so k saj átÜs ár{éke! n Bk kÉpvi se[ ere és szÜ l !l álata.

3. Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
J.a

Közhasznú tevékenység megnevezése:

saládosok érdekképviseIete

3.2 Közhasznú tevékenységhezkapcsolódi kÖZfeIadat, jogszabá|yhe|y:

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csopottja:

L997.CL Vl.tv

csa|ádosok

3.4 Ktzhasznú tevékenységbő| részesÜ|ők létszáma: 700
3.5 Kozhasznú tevékenyseg |obb eredtnenyei:

e[lyes|iIet árTáI ertEruB.ZBtt prÖ(Jra$}ok l-rler'1s.zenv*zés*. vÉg|relrájtá5á. AE e|indítÜtt és n:*gnyert
VárÜ5i !'yer*kHapsZ.erVEz*s. l{arátso rlyi ad Ü f}l álly!]yÜjtés'
f thonyotítás.a' !]rÜgr.át}IsZervezÉs.
sZéíesstg }!s*g ny{.iJ!as'

á|yáz.arr:k
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4. Közhasznú tevékenységérdekéberr ÍeIhasznált Vagyol.l kimutatása

4.r

Felhaszná|t vagyonelem megnevezése

VagyoneIem értéke

FeIhaszná|t vagyoneIem megnevezése

FeIhasznált Vagyonelem megneVezeSe

értékcsökkenés
FeIhaszná|ás cé|ja

Vagyor-re|em értéke

forgóeszközöl
4.3

Felhaszná|ás cé|ja
L21

tárgyi eszkö2
4.2

(Adatok eze r fori ntban.)

3 96C

VagyoneIem értéke

Közhasznú tevékenvséq érdekében

feIhaszná|t Vagyon kimútatása

(összesen)

4 oai

Közhasznú tevékenységérdekében
felhasznáIt Vagyon kimutatása
(nrindösszesen)

4 041

cé| szerini Íelhaszná|ás
Felhaszná|ás cé|ja

5' cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cé| szerinti juttatáS megnevezése

Morgoncok a|apítvány
5.2

Cé| szerinti juttatáS megnevezése

5.3

Cé| szerinti jUtattás megnevezéSe

TárgyéV

EIOZO CV

0

A

EIOZO EV

E|óZó éV

Tárgy év

Tárgy éV

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)
Cé| szerinti juttatások ki|.nutatása

(tnlndosszesenJ
6.

C

Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás
6.1_

Tisztség

ttozo ev

(1)

Tárgyév (2)
c

o-L

Tisztség

A,

Vezető tisztségViseICiknek nyújtott

E|őző év (I)

Tárgy év (2)

,iuttatás összesen:
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7. Közhasznú jogá|lás megá||apításához szÜkséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

E|őző év (L)

Alapadatok

B. Évesösszes bevétel

Tárgyév (2)

L2 22i

9 88t

L7S

zol

ebbő|:

C. A szemé|vi iövedeIemadó

meqhatározott részének az

adózó rendó| k.ezése szeri nti f eIhászná|ásáró| szó|ó
1.996. évi CXXV|' törVény a|apján átuta|t összeg
D. KözszoI gá|tatási bevéteI
E. NormatíV támooatás
F. Az Európai Unió strukturá|is a|apjaibó|, iIletve
a Kohéziós AIapbó| nyújtott támogatás

G' Korrigált bevéte| [B-(c+D+E+F)]
H'

osszes ráfordítás (kiadás)

l' Ebbő| személyi je||egű ráfordítás

L2 04t

I

1L 68l

7 L31

L74(

929

542

2 751

621

J. Közhasznú tevékenységráfordításai
K. Adózott eredmény

közérdekű önkéntes
L. A szervezet munkáiában közreműködő
tevékenvséoet véctzó szemé|vek szátna
(a közéráekíi önkőntes tevékénységrő|sz6|ó
2005. évi LXXXVll|. törvénynek megfelelően)
E rőf

o rr

ás

e

Ectv. 32. 5 G) a) KB1+82)/2

II

>

átotts áq

m utató

Mutató telesitése

i

Ectv^

o

g atotts ág m utató

s2. S (5) a) [(C1+C2)/(G1,+G2) >=Q,Q]

Ectv. s2. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51
Ectv, 32, € (5) c) [(L1.+L2)/2>= 10 fő]
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L.000.000, - FU

Ectv s2.5 (4) b) [K1+K2>=0]
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Támogatási program eInevezése:
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Támogató megnevezése:
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Támogatás forrása:
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m

!
!
n

267
:
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tárgyéVben ÍoIyósított össZeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem terítendó

m
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Személyi
Dologi
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