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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

Tárgyév:

Törvényszék:

E]o1TI5l

t2
Bekü!dő adatai (akínek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

Első utónéV

Viselt név:

Piroska

születési név:

Piroska

Anyja neve:

Ilona

További utónevek

Születési ország neve:
Születési telepü!és neve:
Születési ideie:

lTl,Ftr_m-m

szervezet neve:
Csesztvei Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Szervezet székhelye:
lrányítószám,

EEEE

relepUtes:

közterület neve:

jellege:

Közterület

El-l

Lépcsőház:

1-1

Emelet:

Beiegyzó határozat száma:

EE ffi

Nyilvántartási szám:

m-pp-l0l0l0ld016T5-1

szervezet adószáma:
Képviselő neve:

.

r6Tol

oFl oTl,|Tl glEIg],

Ef

EEEEEEEE-E-EE
Piroska

Képviselő aláírása:

2ád; R-c[-".
§sesztvei Hagyomáryőn6 és Kulluráis
2678 Cseszfve, Kossüt ,i. ]5.

Keltezés:

csesztve
Kitöltő verzió:Z.7 0.0 Nyomtatvány verzió:S.3

EEEE-EE-EE

a€4z{a&r

Adósrám:
Szlsz.:

1

1

8636B73-1

i 994600-061

1

-1

2

7018"1
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A kettős könywitelt vezet ő egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I VX-UZ
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ffibd|
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I

szervezet neve:
csesztvei

és kulturális

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege
Előző év

eszrözör 1nrcrívÁr;
A. Beíektetetteszközök

Előző év

helyesbítése

(Adatokezeríorintban.)

Tárgyév

1 065

998

1 065

998

309

286

309

286

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
l, készletek

ll. követelések
lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összeseru

L362

196

4L4

l, lnduló tőke/jegyzett tőke

LLA

LL4

Tőkeváltozás/eredmény

78

82

4

2L8

Lt78

948

L 374

1 362

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)

D.

7a
L 374

Saját tóke

l

l.

lll. Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek
ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Kitöltő verzi6:2.7 0.0 Nyomtatvány verzió:S.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z
I

szervezet neve:
Hagyományőrz6 és Kulturális Egyesület

Az egyszeríísítettéves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés
nettó árbevétele

,

előző év
heIyesbítése

(Adatokezerforintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

összesen
előző év

előző év tárgyéV
helyesbítése

232

232

2. Aktivált saját teliesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

alapítótól kapott
beílzetés

: t49dtj,_

-

támogatások

-

adományok

L3 aa2

2ac

13 882

2ac

1[

1(

1(

1(

L3 797

24a

L3 797

24a

al

3C

7!

3(

15€

48(

156

4ao

14 03€

992

14 03€

9s2

L4 o3E

992

14 038

992

13 93€

2a0

13 938

2a0

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott beíizetés
-

támogatások

A, Összes bevétel (1+2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység

bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegú ráíordítások

L4

1,4

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai
8, Értékcsökkenési leírás

7e

9. Egyéb ráíordítások

2c

48c

7(
2(,

10. Pénzüovi műveletek

ráfordítása]'

Kitöltő Veízíó:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VX-UZ
i

szervezet neve:
és l(ulturális

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
előző év
helyesbítése

előző év

11-.

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Osszesen

előző év

tárgyév
előző év
heUesbítése

Rendkívüli ráfordítások

B. összes ráíordítás

t4 o34

(6+7+8+9+1o+11)

774

L4 o34

77A

zla

4

zLE

zl§

A

2L8

zlt

4

zl8

t7i

223

5 582

L1

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás elótti eredmény (A-B)
1,2.

Adóíizetési kötelezettség

D. Adózon eredmény (C-12)

l

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatas

a a77

223

B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

5 58,

Ll

8

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. NormatíV támogatás
E. A személvi iövedelamadó
meqhatározótt részének adózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt

osszeg

F. Közszolgáltatási

3t

3í

4E

4E

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak

támaszfua.

Kitöltó verzió:2,70,0 Nyomtatvány verzió:S.3

KÖnlrwizsgáói záradék
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kettős könywitelt vezető egyéb szerveze,
esvszerűsített
beszámolója és közhátznúsági melléklete
"

nx-t+z

I

szervezet azonosító adatai
1.1 Név

EgyBstilet
1.2 Székhely

lrányítószám,

E]m

közterület neve:

Település:
Közterület

Kossuth

1.3 Bejegyző határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 szervezet adószána:
1.6 Képviselő neve:

út

,Efl

M.EB

m_EE

jellege:

0 0 0 0 0 6 5

EEEEEEEE-E-EE
Piroska

2.Táígyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Relrdezveinyek szervezese kozsegünklrerr: t"lariárijesztö Szépségleszrival.
tvei SZ[treti Nal]ok, A renciezvélryek trreg;elellltese a íaltl honlapjall (!.,/,/#ü,c§eszEve,htt}

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

2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kózhasznú tevékenység célcsoportja:

Xx.tV121.§

falu

közöns.

3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
1000
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

terjesZtéSe. líatalok

Kitöltó verziól.2.7o.o Nyomtan ány verzió:S.3
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kettős_könywítelt ve-{tő egyéb szerveze| egyszefiísített
beszámolója és közhEÓznúsági melléklete

FrNl*
1.

I

-a

'

"

I rx-r+z
|

l

szervezet azonosító adatai
1.1 NéV

Hagyorrranyörzö

es Kulturátis Egyesúl et

1.2 Székhely

lrányítószám,

EEm

Település:

csesztve

közterület neve:

1.3 Bejegyzó határozat

Közterület

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

M.Ets

m -EE

-

E.l

[6bror4ron/E9l9[r/En
t0

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

jellege:

|-0

l

0 l

il-o

r6F]

_E-EE

Piroska

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

es ÉertrreszeNede[elrr: Íetesitrrlélryek karl]alltanasa 1ritato,osverryexlsrcr
i
lrt(lr]kara a Mik§zath Kozepiskolaval Balassagyarlrtaio1,1" a tantllók bevorlasa az
ibn A Kincsem öwény kitáblázása a Nyírjes Füvészksrt és Vadaspark irányiiba. Mindezek
a fal u honlapián (www.csesztve,hu).

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

es

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

jogszabályhely:

a falu

3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

kornyezeíunk

Kitöltő verzió :2.70.0 Nyomtatvány verzió:S.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I lX-r+Z
I

szervezet neve:
és kulturális
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

(Adatok ezer fointban.)

Előző év (L)

B. Évesósszes bevétel

Tárgyév (2)

14 038

992

ebból:

C, A személyi jövedelemadó meghatározott részénekaz
adőző rendeílk'ezése szerinti felhásználás áról szől6
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutaIt összeg
D. Közszolgáltatási

3€

48

bevétel

E, Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alap_iaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogalás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]

14 00t

944

H. Összes ráíordítás (kiadás)

L4 o34

774

!.

Ebből személyi jellegű ráfordítás

Ll

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K, Adózott eredmény

2LE

L. A szervezet munkáiában
közreműködő
-személvek
tevékenvséoet véoző
száma

közérdekű önkéntes

ía közértlekű önkóntes tevékénvséorőlszőló
2oos. évi Lxxxvlll. törvényn ek Ére g-f ele!ően)
E rőfo r rás

e l l átotts

ág

m u

tatói

lgen
Ectv. 32, § (4) a) [(B7+B2y2

Ecü,32. §

>

7.@0.0@,

-

r l 7+ l 2 -A 1 -A2)/ (H 1+ H 2)>=Q,

T ár

sad al m i tám og atotts ág

(5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>=Q,51

Ectv.32. § (5) c) KL7+L2)/2>- 7ofő]

Kitöltő

v

erzió:2.l o.o Nyomtatvány verzió:5.3

Mutató teljesítése
Nem

n
n

x
!

! §]

m u tató

Eclv, 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=o,o2]

Ectv.32. §

B

Ft]

(4) b) [K7+K2>-0]

EcN. 3 2. § (4) c)

4í

31

i

x
Mutató teljesítése

D

!

B

tr

B

!
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kettős könywitelt vezető
| esvszerűsített
beszámolója

"

egyéb szerveze

és közhátznúsági

|

melléklete nx-r+z
I

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

lelyiVi(lekÍeJlesztésiStrategiákLEADER.TerLitettejleszté@
'eladatok.

vlező gaz11 asag i es Vi clekfeJ

Támogató megnevezése:

l

központi költségvetés

m

önkormányzati költségvetés

Támogatás íorrása:

*rn=,köai

f."á.

más gazdálkodó
12 hótra;r

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

esztesi hivaíar

!
!
!

10 000

- ebböl a tárgyévre jutó összeg:

2 000

-

tárgyévben íelhasznát összeg:

-

tárgyévben íolyósított összeg:

2

Támogatás típusa:

ooo

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részIetezésejogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási

összesen:

0

Támogatás tárgyévi félhasználása,raX

AcsesZ{Veiolrkorlllár1yzattulaJdonálranlevörttivetooes;

si.l*r"ge.T.muiffi;;

trtegÍelelÖ szitrvotralti tllegtartasa, A |]roJekt e;:itesi lrtutrkainak kivitelezese 2014 tavaszatr trtegkezclöúom.a lritiszaki
eltenÖrzds és tfiiiszaki áladas 2014, nyarar] l}leg[órtel]t. Az ri;rr.tletet a 09.28_án a Szúreti rlal)o!] avaguk íe!. A
!)ro,ekthez
tartoró \"'Jelrlalr, es a szórolalrok keszitese lnegiortetrt,a 1lrojekt ó§szes kóltsége i3.596.eft.. lrretytrez a Csesivei
jnkorlr'lat]Yzat 2014-be]1 5,s8z-eft taltro$atasa!
hozea.
áots,tre
utalásra
kárúlr 2,000eft. ezzei a l)rojekt leza.ut{,Az
Jarutt

uVH es az orrkorlrrárryzat íe!éa projeki penzugyi etszat}lolas

l}regtortér.tt.

Az uzletl evben Végzett főbb tévé

Dalkorl}riikódtetés.;rrólrákes13Íellepes'rajnaz
<Ózsegúlrkllen: Madári,!esztö Sze;rség íesztivát. Cseszíveí Szlireti Na;rok, A rendezvények nreg';elelrlteée a íalu
'lo
n l a;r,;

átl

(,,,{"v,|i/, c

sesz tve,

h

ui
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A kettős könywitelt vezető
szervezet
"gvéb
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági
melléklete I VW-UZ
I

szervezet neve:
és l(ulturális
Támogatási program elnevezése:

!EA_KK-]_4-M_0305

Etr]l]eli Eröforrások

Támogató megnevezése:

l+1i

trisztéritttrra

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

[2 hónap

Támogatási összeg:

400

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

223

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

E

!
l
!

0

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben íelhasznált összeg rész|etezésejogcímenként
Személyi
Dologi

223

Felha|mozási

összesen:

223

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A lr'!iik(ideshez.az acllrlillisztrációhoz szúkségesesiroclaszer. l]osta. teleíon. l)a]lk kot(seEek. PR. tnarketitrE,
<ol:r lrr urri káci os kol tségek íi tr atr szirozasa,

Az űzleti ávbe
3sesz(Ve és kortryeke 11el)i hagyolrlallyail,ta}< keretél)etl retrclezvéllyek szervezese: rnaaari;eiitri szepsegteszuva1
5zrtreti Mulatság" sZent Nlit]ály rlal)i örtűz.
réiPs!{nrélly€k karballtaríasa (kilato.osvellyek}. szerzödes i{dtÉleZö kozszolgalati lrltl!1kára a Mikszáth KoZe!]iskolaval
tsalassagyaraliaEol't" a íallu[ok bevolrása aZ ósvél]),.tisztltasl]a, A Kirtcsellr ósvelly kitá!]teza§a a Nyirje§ Frlvészkert es
iladast)ark irállyál]a. lvlitrdezek lrlegjelenítese a íal{.l lrotrla;r;atr irf.,,r,.ú.cseszwe,hui.

Kitöltó,
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A kettős köny.witelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vw-tlz
I

'{r]LtN
szervezet neve:
és kulturális
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

vEA_KK_15_hl-0578
=!}rl)eri

Támogatás forrása:

Eröíorra§ok lvlítriszíeriutrla

központi költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

n

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

12 hónap

Támogatási összeg:

250

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

!
!

77

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

o

Támogatás típusa:

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

m

Taírgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

77

Felhalmozási

összesen:

77

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:
{ 2015 évi NEA-KK-1_5-M-O578 tatrrogatási szerzőcJésí 2015.(lecelrri)ef 2?-e.1 irrttk atá. A !!,!eg'tett 250.eft tarnogatási
isszeg Íolyósitása 2016 jal]Urar lrona;:lran {ortei.t lrreg, Etrtrek telhere 20j.5 evt:elr 77,eft -ot haszrlaltutlk íel az
rdlllillisztrációl]öz sztiksegeses irodaszer. I)osta. teleforl. t)ank koltsegek. PFl. 1rlalketirlg, korr!r}}Ul]ikacios koltségek
'inattszirozásara. atriit elhatárolttl!1k a 2016.jarr,lrarr folyósítotí 250.eft tanlogatás terlrére.

Az üzletl évben végzett főbb

CsPsZtve Es kórnyéke nel)i hagyol}rat]yail,!al{ keretÉlletr lerlrlpzvellyek szervezése: líladarijeszto sieliiegíesztlval.

Szlireíi Mt|lalsag. Szent Mihaly,ra})i örtiiz.

Letes!tllrerlyek karl]alltartása (kilató.osvények}. sZerzóCtes kotelezó kozszolgatali l}!Ur]kára a Mikszath Kozépiskotaval
3ala§sagya,rl}lato!1. a lalluldk lrevotrása az cisvénytiszlitasl)a. A Kítlcselrr cisvérly t(itahlazá§a a Nyrrjes Flive§Zkert es
,"íaclasi)ark irátryátra, lYlill(jezek nregjelenrtése a íaltl hollf apjál] (!.4,$,v.csesztve.lTtl).
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A kettős könywitelt vezető
szervezet
"gvéb
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági
melléklete I
l

vx-tlz

szervezet neve:
és l(ulturális
Támogatási program elnevezése:

a=ro 1nti felalánlása 2014-1retr folyosított
qlta}tli Koltsegvetes

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idótartama:

7év

Támogatási összeg;

38

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

!
!

27

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendó !

vissza nem

térítend6B

Tárgyévben fe!használt összeg rész!etezésejogcímenként
Személyi
Dologi

27

Felhalmozási

összesen:

27

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

q 2014-ben folyÓ§ltott 38.eí SZJA 1qü tarrro$atastrol 2015-1]ell 27,eft-ot haszl]altullk tet. et.ett-ot celszerirrti
elal:tevéiketrységlrez, a kulturális rendezvellyek szervezéselrél, 6,eft-ot nrükodesúllk felll,ttartasara, 11,ett_of
-]l h atarol ttl 11k a 2016-éVi ki ad ások feciezésere,

Az üzleti évben Végzett fób

3sesztveéskornyékenél)ihAgyo!ilátryaitrakkeretélretrretrdezvétryekszervezésé;
sZlire{i fululatsag. Szellt tílihály nal)i örtüz.
,etesltnrények karl]arltaíía§a (kiláto.osvények], szerzödés kotetezö kozszolgálali lrrUllkála a Mikszáth Kcizépiskolával
3atassagyar]llato!'t. a tatltll(ik l)evorlása aZ Cisv€il]ytisztltasl)a. A Kincserrr osvérry kitálrlázása a Nyirje§ Ftiveszken es
/aalasl]ark irallyal]a, Malldezek trreglelenítésea ía[tl holrlap3án (r,s,li"r,/,caeszrue,huJ.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VW-U,z
I

szervezet neve:
és l(ulturális
Támogatási program elnevezése:

3ZJA

]_;.rl

feíaJanlasa 2015-!)en folyositolt

At}alrri Koltse$vetes

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
7 É\,

Támogatás idótartama:
Támogatasi összeg:

!
!

48

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

0

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

48

visszatérítendő !

víssza nem

térítendő m

Tárgyévben feIhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

Felhalmozási

összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
[ zol$-ben íolyósÍtott 48.éítszJA 19ó támogaíás összegét passzív idöbeli elhatárolással átvitttik á t<tiúetltezo p-vet
<öItség ei

nek

11

nansz íroz ására_

Az uzletl evDen vegzett íobb tevékenységek és programok bemutátísá
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