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\ szlv Elya!Ülcl oÍszagoa sporÚrapol( Íandgz.íég Íals!$rcvó| vacy{nlq szamog gponacbeí lÍÖplúdl a9zadl
lniEz'futág'Úl.lsó holy€.L!.l(!r sil(a.ult.lamünlc

sztu

il''ví.l 
^ 

ry.í'bb,lly.ta.í . b'|&t Í.n l0!lÓ.ró r' llyo.tiav.: 1l!l{06.03 2'tlí.Br



A kettős könywiteh vezető eg5réb szervezet 
I

egyszerífuített beszámolója és közhas2'nlie.ígi ndli}|gtg I PK-142

TfuEgatási pfog.am élnévezése:
{Av l% szJA lduLlás

Tánoggtó megnéve2ése: o2pontl ló&ségvlré3

Támoqatás toÍÍása:

ka'zponti költségveÉs m

önkormányzatikc'itségveés !
n

más lazdálkodó Ü
Tá'nogatás id('DáÍtámd aoÍl év

Tá'íogárá5l Összeg: ag:t 365

_ obffil a táÍovévÍe iutó öiszeo: 293 3e5

- táÍgyá/ben ÍelhasanáI öesz€g: 293 365

- t''Íg}'évben fotyósÍtott o3szeg:
a93 365

Támogatás t'pusai visszatéítendó [ ússza nem té'ítenclő m

TÍgyóvb.n Í.lhrsznált ö..z.g r&d.t 2&. logcím.n*é'Í
széÍÉlyi

Dologi
2!l:! 365

Felhalmozási

l!!t s65

TámogíÁ! tá.gyá'| Ío|hrszníáaán'k szi'vag.3 b6ft ur.r.-a:
l'! éY során a 

'lhabillülciÓs 
tom. gyal(oí.l v€z€r&i diia a 4lö Ltdl.vdr üná' .É3zaÍ. ra,!2 e'lt megterhelést

alaoL|Í. A ma!ánszlmóly€k át l lll4ánlorr 19ó-ot a lomaranaro* vrl|la|kozói dl|án k xlí.aitsóÍ. loÍdíloBuk

A' ua.o .vDCn v.g'z.It looo Lv.r.ny.€g.x .6 pÍog

DabÍ€c.ni szív Eq!í.aÜ|ct

l'J.:l.. A 
'ryorÍffirrY.Ö5.í 

. íoíúab.t lm ro*ató b.l rlFlr..E: 20t..05-Oa2t$.54



A kenős könywitelt vezető egyéb szerv€zet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

TámogaÉsi píogram elnevezés€:
rámogds'.dom'ány Mílall(ozÓhÓl

Támoga!ó megnev€zés€:
j''3zto rfus Klt' GfieÍ aq R€al camp94 Kíl lnl.rpl.í l(íl oalaaonsult Kn

közponli kÖltségvetés !
Ör*onnányratiköltségL,etés Ü

!
más 962dálkodó m

Táínogaás idaliáÍtatr'a: m13 év

Támoqalási összeq: /496 700

- ebb6l a táÍgyévÍe juió öiszegi /t!t6 70O

_ táÍlUévben Íell'asznált thsg€g| agG 700

_ láÍgvévben folyósítolt ossz€g:
!!16 too

Tánogátás tlpusa: v'sszáéítefldó Ü viisza nem téít€ndő [Í
Tá'gyévb.n'.lhlaznáa ö3.z€9'é.2lérézé!é ioeoímcnként

sz€méM

Dologi
a!t6 700

t96 70()

Támoq.tás táÍeyévl'élhtsz Í&án l( sza'vég.3 b.mu!riá.a:
té'embérl.ti dilként 961 e.Ít_ot fzerriink ki aI3 óvbéfi. Ennék a ldttségnét égy Észér a trpoa Er támog&gból
l€dgzíilq másak ]tsz& P3dig a ldil{'nlól. válalkorÓt ns€5b i'66z.9ai' K'zsl 497 s'tt támogd€ából' adományából

A' Üdétl évDan vag!3tt loDo tovoLnys€gd( ca paog

lt'.v.:l.a 
^ 

nyülüÍany.!b.í . bífiÍb.Í lm mEh.tó b.l l{ymLtl,.: 20'a'06.o/a 2'l'3l.ó5



A kettős könywitch vez€tó GBléb sz€rr.€zet l
egyszel{sített bBzámotója és közbroznúsígÍ mciléktete I PK-142

Támoqarási píogram elne\rézése:
rámoqds maaan3zamal},tloól

Támoga!ó ínegnéirezése: f,ao&Bz.rná}'tk

TárÍ'ogátÁs foÍÉsa:

r.özpon'i l(óltsé$/€tés I
Öíkonnáí'yzrdköltségvetés I

Ü
más lEzdá|kodó !

Tánroeds ldótanaÍÍa;
pt3 év

Íáno96}ási osszeg: t2S txxt

- 6bból a táílyávÍe iutó Ö6szeq: !25 000

_ ráí!Évbeí Í.lh6znált ö€É.g: ul5 @o

- táÍgyévben folyóeÍott ü3szeq: űl5 (x'o

Tá'hooátis űprrs& vIss-.tlrtterroó [ vissza 
''em 

Éíteíid' al
Tá'9yó!rh.''!$'ra.nőr öl!z.g'ó.:ld.zó..'o9cím&kó''t

szeínélyi

Dologi t2B llt

FelhajÍnozási

űl5 q)o

TamogB& tÍrgyá'l |bltLa2naáaanat.2óvcgc6 bamotataaa:

Üüabilha.iós tom! 9y!xo.lú v.z.réc di|llrLx é3 .gyaD r'!.Do lölLag.anr x z.nLarc toÍdlBur]üC

Az uzl.u .vD.n v.gz.Í rooo l.v.l(€nya.g.l( 03 Prog

Dabr.canl szfu

i|'.v.:ra 
^ 
i'old!Ót'.ö!.Ó . fufrb| 

' 
l(!lÓ.l' ó.! tffiü: 2'í4'oa.oa 2ÍJtL


