kettőskÖilffi

trl1},iTtluu1?,i,o,;í,r::T,"i:í,%,-",..l*
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A szervezetet nyilvántartó bíróság
megnevezése:

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

családinév

Viselt név:

óth

születési név:
Anyja neve:

Első utónév

További utónevek

Péter

'óth

Péter

László

Születési ország neve:
Születési település neve:

Születési ideje:

szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység főbb
adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt

- nem

írható

- mezők.)

Nyilvántartási szám:

0

ldőszak terjedelme:
Ny,v,:2.2 A nyomtafuány papír
alapon

n",

0

1I2

0

9

4

EEFE,_EE-EE
EEEE-EE-EE
időszak kezdete
rdőszakrz:Ége

*tilot,"tá o"t
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság
meg nevezése :

Válassza ki, hogy

"

a. szervezet

Tárgyév;

időszak kezdete

n",

b. Jogi személy szervezeti
egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:
d-Hi* .{lapitlráryl

Szervezet székhelye:
lránYitószám:

l-r]t]Ep

Település:

közterület neve:

Hazszam:

l------------T

12

l,
,

|--- l

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység
neve:
Jogi személy szervezeti
lrányítószám:

IIII

"gGég;;kh"ly*

Település:

közterület neve:

____1

Házszám

xozterület

Nyilvántartási szám:

(Jogi szeméty szervezeti
egység esetében:''Anyaszeruezet'')

(Jogi szemely szeruezeti
egység ese!ében:
-h-áűi
l l ye n y i lván i ó
Ő zái Z;;Ű

Szervezet

;á;fl,

§á,?1

/

EE

t

i

m

á *

sfl '":,,"J

sze rvez eti

e

g

afio:

l------l

m+m/[,rdoFl/E_i

Jogi személy szervezeti egység
adószáma:

u',

[---l

M-m-EdI-,Ir?Lqt4

Bejegyző határozat száma;
J og l sz e m e

l

jellege:

EEEEEEEE-E-EE

ys é 9

Képviselő aláírása:
Keltezés:

50800111_11í26933

Pécs

Ny,v.:2.2 A

EEEB-EE_EE
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/

Jogi személy szervezeti egység neve:

§;lryítlr#ry

Az egyszerűsített éves beszámoló

mérlege

Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezerforintban.)

Tárgyév

sszxózöx 1nxrívÁx;

A.

Befektetetteszközök

L23

315

L23

87

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetelt pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

228
4 37o

14 030

946

1 878

3 424

L2 I52

5

5

4 498

14 350

4 1.61

t626

300

300

5 610

3 861

l, készletek

ll. követelések
lll. Ertékpapírok

lv. pénzeszközök

c.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKöZöK

összesEHt

roRRÁsox 1nnsszívÁr;

D.

Saját tőke
l. lnduló tőkeljegyzett tőke
ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött

tartalék

lv, Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredménV alaptevékenvséqből

(közhasznú tevékénységből)

E.
F,

-t 749

_2

535

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
Céltartalékok
Kötelezettségek

238

12 653

238

12 653

99

7t

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
lIl, Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOrc ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység neve:
d*{M elapínrfug

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

Értékesítés
nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatak ezer forintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

L272

4 624

L272

4624

1931_

7 808

1 931

7 808

1 016

7 808

1 016

7 8o8

13

4

1-3

4

A. Összes bevétel (L+-2+3+4)

3 216

L2 436

3 216

L2 436

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei

32L6

L2 432

32L6

12 432

5, Anyagjellegű ráfordítások

2o29

L2o87

2o2s

L2087

6, Személyi jellegű ráfordítások

2 670

2 363

2670

2 363

7. Értékcsökkenési leírás

106

521,

106

52l

8. Egyéb ráfordítások

160

]_.

2. Aktiváh saját teljesítmények

eneke

3. Egyéb bevételek
ebből:
-

tagdíj

-

alapítótól kapott befizetés

-

támogatások
ebból. adományok

4. Pénzüovi műVeletek

bevételei"'

ebklől; vezető tisZtségviSelők
]UttatáSal

16o

9. Pénzügyi műveletek
ráforclításai
B, Összes ráfordítás

4 965

L497L

4 965

-L749

-2 535

-L749

_2

-1,749

_2

535
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

-L749

-2 535

(5+6+7+8+9)

L4971

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

535

10. Adófizetési kötelezenség
D, Tárgyévi eredmény (C-1_0)

Nyomtatva: 2018.04,30 13,01.38

A kettős könywitelt

vezető egyé!b szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

d-F{ítl A*apínÉny

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2.

(Adatok ezer forinttsan )

Vállalkozási tevékenység

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyt önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetésébőlüaqv más államíól,
nemzetközi szervezetiől
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározoti részének az
adozó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.töruény alaplán átutalt
osSZeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Könywizsgálói záradék
Az adatok könyrvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

!

lgen

B

Nem

Nyomtatva: 2018.04.30 13.01.38
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
-*§d

1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám,
közterület neve

1_.1

elepülés:

Pécs

:llege:

Széchenyi

--1

z

Házszám:

EEEE

LéRcsőház:

t--l

Emelet:

I

|tJi

Ajtó;

Név: Jogi személy szervezeti egység

1,2 Székhelyl Jogi személy szervezeti egység

!!!l

|rányítószám,

Település:

[-

KözterüIet neve:

KöZterület jellege:
Ajtó:

1.3 Bejegyző í Jogi személlyé nyilvánítő határozat száma:

ffi.EE.FIOF|40nEFm/En

EE,EE-

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")
1.5 Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|.P S.zery__qlet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve:

0l0l0l1l2l9l4

EEEEEEEE-E-EE

Dr. Rud| Józsefné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

F&ft,l§ :* §brElic{r& k{ír§$rgzgt§éd$yai etlrtanrá§ffifi ti*t**rt

:z:nrsn!p*i&*n
}*r* Mt{}€
ffi{}€lt,ttkl€
lt {tlttÉrirn}r*aeti
frf,í!\F§Eet!
nm,*l*xi flt§rt#ír{ípáqrrlrgr
nmel*si
f*g**ír*aéso.!caq r'§{Rffiint
v*txnirr*g€§fi§*leérr*
scs$g*s é§gx:Á***<
*i*tm:6dsd

Frryr§ns§§r

ini. f$n§t§*§{,sr*rn§r*-

*§d#i

v#§rsÍmarunk mry ó-rrcdás c§§FftüFlt!

*lffil*ít§§- €§ r*iafosx*r*s crsg*ly*k"
*fwtudaros játruótu*zat wwrrunle * rfu*§ t**,n pgrrtifu, el*xt*terru{ir*lq&*lt

gÍéltrtfu.*|rml sewlmeü*,{t, rnefur scr*rr a sai}.{6*, rtqgs#iÉ*k
g3€rm*ell***, ur}&§t*i,§dr#
*lk*rfwxÍt" 'Kxn,*ss*g,r#Jle§E?m" *s**§*q
ar&sfÉ*s'm atlrt*ntesséqfi,
**.*sl*r*9jt* pr*§r*rmcrtw se*rr**eairtl§ x |#twss$g. **nagrt *s sz*lffn§i esopcrt*k suém&*.

xfuarnlrxt

'Íxsen j§rsaf§&trdr€s

&rcd* tNirn*r*t l**rnÉz6*eO*ml
ddi*rjisa$t

mrerrya,

§ornryy á§ Ts§

*€

fiiitry*Eal* tffil**§d*§t &,t*tr-;i--;;.-#ÖgdŐ&ffiffi#"*
*H*.q3fu!- e*§ntw*t*t *s 9yxr**rwlw*rxt§s§fi:Brfii{ *"tev*foft@**nt*€,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése;

A természetv. kuliúra feilesztése, ism. oktatása.
3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeIadat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja;
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

íiatalok,

usok, csoportok, családok
581

i nxe|*si
sri.§{ fugld
ns§tip&ez,*§*i}t
§ó{d ie{ti§
try*sol&d&a; a íak*ssfu
sryT*-**t é* F:qe8s§ü.sry,[ r§ímÉf8t§s§íi*s€ *s inrunmrmntials*ggm lt@e§e{ate§
; thrffi*ltt*s*m*k És5pterm*cirt*{m*lt tffifi§|*Éi l*fr,*fr*Ég

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető_egyjb szervezet egyszerűsített
eves beszámolója és közhasznúsági meTiéklet

2aL7. év
1. Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Álry{tt*§*y
1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:
közterület neve:

EEEE

Település:
Közterület jellege

Házszám:
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányííőszám

Házszám:

I!I!
--l

l
Il

Lépcsőház:

[---l

Emelet:

[---l

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó;

ffi.ru.Fldlil4ollEFm/Bl

m-EI_

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszeruezet'')
1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:
r.u_9?9t

.l o g

i sze m é ly szervezeti

L6_91"
|
Kepvlselölének
neve:

e

gysé g

0l0l0lll2l9l4

EEEEEEEE-E-Fltl

Dr. Rudl Józsefné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ffi

i:"=Hfi_ry§{-ry
}*l__rry*z*ry€o*fiI
e§r§§it{"*fiil{tófft}BÉ*ti
t&€{€§j
Pr*gran*ttatv#Ósít*tü"witeryv

fagla*íeoafuo,*xt,

rmtxnri*teg*sz@ts &€tffi6ddd

S*s c§§#**§telq *í§xle**§-& *e*afu§irel*s CIxzt#y*$e"
ií}tM,r*fir*kszfuérx- j*fi§E6fi*Efifm*rnm*árfui§tMF*"rFÖ';,.í*t6Ú;;;}#§'§dfui $§$t*rr$hlt qrryvezÜnlt nle;ly s*rr*t x saút6tt" **gyÜ*lat g3r*n**{t*i&kai,

át§*&

j$!§rhöÉHk

&

ii'tr§_tr1*:J§
re3'Yry
fu*** r*gry**$ ruiir"sá==Öe#m

ry_*r§#yinx ó i*l**§*g" il*t"**t **

p#yezar*

ti*&.tn*ild**l

Mádi fu"r*#l*t,Éresíffi*s'm

#e*tfr*tmk. rce,*sfu*;í€§Et§l

i*r*w*=t

*u-#á

Á*ilu

tí,nttÉmms=sggt,

szsrn*ta

t}& §§ffiS§3f ÉsT*Il}í* megYÉ&*ru tirl***es*et és g3a*r*rir**t*lr*t
"y*i**#ááffáÖffiffiir&*.r*
$§rfsffrfex{ e€ 1gqf*Étr;}§É§{ig}l€b#.

3, Közhasznú tevékenységek bbmutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenyséq meqnevezése:
vEéED=r

Il lako=ság fi.. és.ent. egé=rrégláll@
3.2KözhasznútevékenységhezkapcsoIódóközfeladat,jogszabályhely:_
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

kek, íiatalok, pedagógusok, csoportok. csatádok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

effiT,fu §t f l&sz*§s§it§

t{l

€s ffiq§*§tl$.,sít*§e * g3iercte;tcdt, n*rac*t
E9$*crn****nd*dr

tffi$i$$ |St*t§sfu b,isreír#*.

*=

Ny,v.l2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető be!

1283

elnedglixzernlffiffi--tt?á-r%ffi;
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági

melléklet

I

l

pK_342

2aI7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
,d,§*-t{íd

Alapí*nfu,y

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatak ezer foríntban.)

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.1

5.3

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6, Vezető

tisztségviselőknek nyújtott i uttatás

6.1

Tisztség

Előző év (7)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztséq

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

vezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

Ny,v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági meTiéklet
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Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

7, Közhaszn ú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

(Adatok ezer forintban,)

Élőző év (1)

B. Eves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 216

L2 436

L26

45

ebből;

C. A személyi jövedelemadó meqhatározott részénekaz
adóző rendelkezése szerinti feIhásználásáról szóIó
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt ósszeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturá!is alapiaiból. illetve

a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

6 546

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)]

3 090

5 845

H. Összes ráfordítás (kiadás)

4 965

L497L

l. Ebből szeméIyi jellegű ráfortíítás

z670

2 363

-t74s

-2 535

25

25

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K, Tárgyévi eredmény

L.

szervezet

kájában közremúködő

közérdekú önkéntes
tevekenységet véqző személvek száma
(a közérdekű önkéntes tevékénvséorőlszóló
2005. évi Lxxxvlll- törvénynek meg-felelően)
A_

mun

Erőforr ás

e ll

átattság

m

utatói

Mutató íel/'esííése

lgen
Ectv, 32. § (4) a) KB1-+B2)/2

>

LOa0.0a0,

-

Fü

[(I

1+l

2-AL-A2)/(H l+H 2)>=0,25]

T ársadal m i támo g atotts

t]

x

n

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-0]

EcN, 32. § G) c)

x

Nem

ág

m

x

utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+g21116r+G2) >=0,02]

Ectv.32. § (5) b] [(JL+J2)/(H7+H2)>=6,51
Ectv. 32. § (5) c) KLL+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

tr
Mutató teljesítése

tr

!
x

tr

x

n

Nyomtatva: 2018.04,30 13.01,38

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bbszámolója és kőihasznúsági

meTÍéklet I pK_342
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2017 - év
Szervez€t

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

*iap§rdrry

Támogatási program elnevezése. zöld Óvodákkal a környezet védelméértl(PTKF/gg6l2oL6
sz.) projekt
Támogató megnevezése:

Földmúvelésügyi Minisztérium
központi költségvetés
ön

Támogatás íorrása:

kormányzati költségvetés

nemzetközi

forrás

mas gazdálkodó
2016.05.07. - 2oI7 .a5 31.

Támogatasi összeg:

890 000

összeg:

54o 915

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

540 915

-

tárgyévben íolyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

!
!
n

Támogatás időtartama:

- ebből a tárgyévre jutó

m

visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

tn

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként:
Személyi

319 500

Dologi

22L 4L5

Felhalmozási

Osszesen:

540 915

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:
jdl*g{r i{ia$Éffit§ 1te Mr + §E}iA
kadá§dc @i*iltcz#odra**3ryktir#g*"

*r&{.i|rl*t§§,

irtBrrt*& tetef*rr i{ÉHefr44i

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
ft*l.§l*§ji fryi#i<*z*sdt tae*
§§im§ssy *s T*trna rnryyÉb€*}"

gafut&*€*Zii{d

Ny.v.]2.2 A }ryomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.o4.3o 13.01.38

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéklet

Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
zöldülő

Óvodák a Dél-Dunántúlon (PTKF t6g5lzoL7 sz.) projekt

Földművelésügyi Minisztérium

m

!
!
!

Támogatás forrása:
nemzetközi

Támogatás időtartama:

2oa7

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben íolyósított összeg:

forrás

.oB.al - 2018.05,31.

!

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként:

m

351 325

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kidfut*h: 1ffi &Ér + §Et!&
ttl§s&*l§ f*E|#furzfue*myagrxi{e@*, ei*iil{l*§fu" iftt€rrs€t
j€l§egm

t€ítef$,c *§ ryl*mddm14tsfu*k

Az üzleti évben végzefi főbb tevékenységek és programok bemutatása
a§B*t su&r}frfsh lÉB|§rr}i:rue$É§{ *§ *§r*Fff{íe§ Fdi|d

Xxr*ng,a §qmry§ *s Tclrxa nnrypÉb*rx-

Nylv.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtafua: 2018.04,30 13.01.38

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

*lryíttrfuy

Támogatási program elnevezése

Sokszínű közösségi élet Baranyában (EFOP-1.3,5-16-2016-00171 sz.) projekt

Támogaió megnevezése:

Európai Unió (EszA) és Magyarország Kormánya
központi költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati költségvetés

!

íorrás

m

nemzetközi

!

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2oL7 .o4.oL. - 2o2o.o3.31-.

Támogatási összeg;

249L4226

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

a2L7 a21

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

8217 821

-

tárgyévben íolyósítolt összeg.

6 545 687

Támogatás típusa;

m

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként:
Személyi
Dologi

7

Felhalmozási

484982

összesen:

82L7 az1'

732839

Támogatás tárgyévi felhasználásának
*i*{r&§ftlc f*g|d}tlrefu*lr ryxi*tls€gq
m*ü?du§fi ryfi! t{f*t*l#trs lty*lv&waaftg,

gz*si }ci#fueit:

s&r§sI sfj! p#*raffi

&ffi#!@

tcis *rt§t§ t#g3ri eszfu&e**t

szöveges bemutatása;
&* gefiffie*se es lrw*I*st* uÍazá$k*ltsq;

&gs:erefu

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása
kljeszt§ progfarn*lq r*rderu*ry#d m§lt§xMtlnwgzgfrqfézé§E *s mryrut*sq *kiietissÉg grgsí*Ése,*
#**lrn*, xz *gSn*k ry€m@i #iry*térrxk jede& $d#aniíffi *e *r*:tdnt#g ffi*Fl*rff§itÉ§€ Srd*tlr*bixt_

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04,30 13.01.38

A kettős könywitelt vezető _egyéb szerve7,]et eg_ yszerűsített
éves beszá*óroj" és kö,ihasznúsági melléklet
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése

Pécs területén működő zöld Óvoda minősítéssel rendelkező Óvodák szakmai mentorálása

Támogató megnevezése:

Pécs MJV Önkormányzata
központi költségvetés
ö n

Támogatás íorrása:

kormányzati költségvetés

nemzetközi

forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2017.05.08. - 2018.06.30.

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó

összeg;

!
m

!
!

600 000

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

600 000

-

tárgyévben íolyósított összeg:

600 o00

Támogatás típusa:

visszatérítendő

I

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként:
Személyi

600 000

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

600 000

Támogatás'tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása:

j€llgge t{§M§§*t§

t B ü&

+ §EFij&

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
§!

E*l* &g**r*lm*se{fi*§#y*Effií§ tdí§fu# try€sde§
tmsfdrfefui&full!*r,tffiilfiü1}le |ffi
m{ífielg#mr* wa|& rége#r*l, v*lxmirrt *furyereri fififfié§i d*Eldhol& ffitáffi

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be|

Nyomtan ar 2018,04,30 ].3.01,38

