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2018. é v
A szervezetet nyilvántartó bí róság megnevezé se:
L7 Szekszárdi

Tiirvé n

Beküldõ adatai (akinek az ügyfé lkapuján keresztül a ké relem bekÜldé sre kerül}

Családi né v

Elõtag

Viselt né v:

T-__l

Elsõ utóné v

Jónásrré

V

Születé si né v:

Va

Katalin

Anyja neve:

Kovács

Erzsé bet

További utónevek
Katalin

Születé si ország neve:
Születé si települé s neve:

mbóvár

Eflqt

Születé si ideje:

-m-m

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g fõbb adatainak megjelení té se
(Elektronikus k/rÖIÍ é seseÍ é n máso/Í

_

nenl

kható' nlezõk.)

Never

ssze*oEás kilzhagznú

Etr-m
eoé szé v
ffi

Nyilvántartásiszám:
ldõszakterjedelme:

A.l

0

0

0

töreclé ké v!

0

0

B

1

Tárgyé v:

rrTol_il_8l

EEEE-EE-EE
EEEE-EE-EE
idõszak kezdete
idõszak
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201B. ev
A szervezetet nyilvántartó bí róság megnevezé se;
17 Szekszárdi

Tárgyé v:

Tiirvé n

ldõszakterjedetme: eoé szé v

toredé ké v!

EpEE_EE_EE
EEEE_EE-EE
idõszak
idószak

ffi

kezdete

vé ge

Válassza ki, hogy a beszámoló (é s kozhasznú sági mellé klet) az alábbiak közÜl melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b.

m

Jogi szemé ly szervezeti egysé g (származtatott jogi szemé ly)

n

Szervezet neve:
*saeÍ *gás

k,rz

hasen|j É .lapiÍ "tán5t

Szervezet szé khelye:

lrányí tószám

EEEE

KöZterület neve]

Házszám'.

TelepÜlé s:

Bonyhád
KÖZterÜlet jellege:

Szé chenyi

F-_-_l

Lé pcsõház:

r__-_l

F--__-l
[--__l

Aj tó:

Emelet:

Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

Jogi szemé ly szervezeti egysé g szé khelye:
lrányí tószám
TelepÜlé s:

mnn

Kozterület jellege:

Kozterület neve:

Házszám'.

t---___-i

Lé pcsõház:

T-_l

Emelet:

t-_-_l

Nyilvántartási szám:

r---l

'l---___l

Ee-Le,l,il-n-qtqlqlqtql!

(Jogi szemé ly szeruezeti egysé g eseté ben: "AnyaszerveZet")

Bejegyzõ határozat száma:

m ffi

(Jogi szemé ly szervezeti egysé g eseté berr:
Jogi szemé l{yé nyilvání tó határozat szátna)

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g adószáma:
Szervezet / Jooí szemé ly szervezeti egysé g
ké pviselõjé neÉ neve:

Ajtó

f,;T

ol ol

rlTTl I lrl-olofg]

/m

EEEEE]HIAE+_IilE

Jónásné Varga Katalin

()

\

Ké pviselrí aláí rása:
Keltezé s:
Bonyhád

EEEE-EE-EE

Ny'v.:1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ beI
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A kettõs kö'nrwjtelt

veze-tõ- egyé b Szervezet egyszerí Í sí tett
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20L8. é v
Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g
efogás kozhasrnú Alapí wány

Az egyszerûsí tett é ves beszámoló mé rlege
Elõzõ é v

.

(Adatak ezer farintban.)

Elõzo

ev

I

helyesbí té se

Tárgyé v

I

ESZKÖZÖK 1nrcrÍ vÁt<;

A.

BefektetetteszkÖzok

200

133

200

L33

4 8L6

4 zDt

4 8r_6

4 201.

l' lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszkÖzÖk

lll' Befektetett pé nzÜgyi eszkÖzök

B.

ForgóeszkozÖk
l. Ké szletek

ll' Követelé sek
lll. Erté kpapí rok

lV' Pé nzeszkÓzÖk

C'

Aktí v idõbeli elhatárolások

EsZKÖZÖK ÖSsZEsEN

1 920
6 936

4 334

2 777

2 652

2 000

2 000

111"4

778

-337

-L26

3 908

L2A3

3 908

L203

251

479

6 936

4 334

FoRRÁSOK (PASSZÍ VÁK)

D'

Saját tõke
l. lnduló tõke/jegyzen tõke

ll' Tõkeváltozás/eredmé ny
lll" Lekötött

tartalé k

lV" Erté kelé si tartalé k

V. Tárgyé vi eredmenV alaptevé kenvsé obõl
(kÖzhasznu teveké nysé gbõl)
Vl" Tárgyé vi erdemé ny vállalkozási tevé kenysé gbõ|

E'
F.

Cé ltartalé kok
Kötelezettsé gek

l' Hátrasorolt kotelezettsé gé k
ll. HosszÚ lejáratÚ kötelezettsé gek
lll" Rövid lejáratú kÖtelezettsé gek

G.

PasszÍ v idõbeli elhatárolások

F0RRASoK Összpsptrt

Ny.v.;l'.3 A nyomtatvány papí r alapbn nem kütdhetõ bel
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A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
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2018. é v
szervezet í Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
foqás korh,asznll Alapí tvány

Az egyszerÍ Í sí tetté ves beszámoló eredmé nykimutatása
Vállalkozási tevé ke nysé

Alaptevé kenysé g
elõzõ é v

1. É rté kesí té nettó
s
árbevé tele

elõzõ é v tárgyé v
helyesbí té se

s36

e!õzõ é v

(Ad atok

ezer

ori ntban.)

t

Osszesen

g

tárgyev
elõzõ é v
helyesbí té se

elõzõ é v

elõzõ é v
helyesb(té se

tárgyé v

160

536

160

2. Aktivált Saját teljeSÍ tmé nyek
é rté ke
3. Egyé b bevé telek

2A 987

r"9

853

20 987

19 8s3

20 976

19 849

20 976

19 849

60

100

60

100

A' Összes bevé tel (I+-2+3+4)

2L523

20 013

2t 523

20 013

ebbõl: közhasznÚ tevé kenysé g
bevé telei

2LO37

19 588

27 037

19 588

5 227

7 247

5 227

7 207

437

16 469

L2 437

155

433

155

433

9

62

9

52

(5+6+7+B+9)

21 860

20 139

21 860

20 139

ebbõl: közhasznú tevé kenysé g
ráfordí tásai

2L795

20 066

2t795

20 066

-337

-t26

-337

-1'26

-337

-L26

-337

-LZ6

ebbõl:
-

tagdí j

_

alapí tótól kapott befizeté s

_

támogatások
ebbõl: adományok

4. Pé nzÜovi mûveletek
bevé teIei"'

5' Anyagjellegû ráÍ ordí tások
6. Szemé lyi jellegû ráfordí tások

16 469

t2

ebbõl: vezetõ tisztsé gviselõk
luttatasar
7. É rté kcsökkené sileí rás

8' Egyé b ráfordí tások
9. Pé nzÜgyi mûveletek

ráí ordí tásai

B. Összes ráfordÍ tás

C, AdÓzás elõtti eredmé ny
(A.B)
10' AdÓf izeté si kÖtelezettsé g

D' Tárgyé vi eredmé ny (C-]-0)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!
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Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
efo,g'*s kÖal'tasznú Al*pí tvány

Az egyszerûsí tett é ves beszámoló eredmé nykimutatása 2.
Vállalkozási tevé kenysé g

A aptevé kenysé g
elõzö é v

(Adatokezerforintban.)

tárqyé v
elõzõ é v
heIyesbí té se

elõzõ é v

elõzõ é v tárgyé v
helyesbÍ té se

Osszesen
elõzõ é v

elõzõ é v

tárgyé v

helyesllí té se

Tájé koztatÓ adatok

A. KÖzponti kÖltsé gvetesi
támogatás

18 L65

16 911

18 165

16 911

ebbõl:
- normatÍ V támogatás

L4327

r.6 811"

L4 327

16 81L

2 675

2 550

2675

2 550

76

388

76

388

60

100

60

100

B' Helvi önkormánvzati

kÓltsé Óveté si támo gatás
ebbõl:

_

normatí v támogatás

C. Az Eurónai Unió strukturális
alaptaiból, í lletve a KoheziÓs
AlapbÓl nyú jtott támogatás
D' Az Európai Untó költsé gvetesé ból vaqv más allamtól,
n emzetkozi s?'ervezettõl
származÓ támogatás
E" A szemelyi 1Övedelemadó
meohatározott ré szé nekaz
addzó renclelkezé se szertnti Í elhasználásáról szÓló 1_996. é vi
CXXV|.törVé ny alapján átutalt

osszeg

F' Közszolgáltatási bevé tel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradé k
Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva'
Ny'v.:1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ beI
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20L8. é v

r.r"1lNr
1. Szervezet /

Jogi szemé ly szervezeti egysé g azonosí tó adatai

1.1 Né v: Szervezet
szefo gás lttiz legsz

n

ú Al*pí tvány

1.2 Szé khely: szervezet

lrányí tÓszám: HrilHE
KözterÚlet jellege:

KozterÜlet neve:

Házszám:

E***l

Lé pcsõhaz:

Emelet:

r_l

A]tÓ:

1.1 Né v: Jogi szemé ly szervezeti egysé g

1.2 Szé khely: Jogi szemé ly szervezeti egysé g

lrányí tÓszám
Közterület

tltltl[]

Települé s:
KöZterÜlet jellege:

neve:

Házszám'.

l-l

Lé pcsõház:

T_l

Emelet:

AjtÓ:

1.3 Bejegyzõ l Jogi szemé llyé nyilvání tó határozat száma:
1.4 NyiIvántartási szám: ("Anyaszervezet")
1.5 Szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g adószáma:
1.6 Szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g
KepvrseloJeneK neve:
2.

ffi-m-

0 0 0 0 0 B

I

EEEEBEEN_E-EE

Jónásné Varga Katalin

Tárgyé vben vé gzett alapcé l szerinti é s közhasznú tevé kenysé gek bemutatása

sssa*fngás" Koa h asz tl ú Alap í tvány az l nté z nr É nyf an ntartó sZ eri'e'
ratiÍ rium el n,cike: Jin,ásné \larg,a Katál l l'!
r*tóriuffii tag*k: Fáhián Cecí lia Anna
Br" Acsádl Idarianna
lnité enré ny ellátási terü!ete elssdlegesen Eoreyhád v*rosra, V,elaffiint * lttilgysé gi Dnkorm,tnyzatok
ársulása terii!*té tt Í ,*kvö te!epiilÉ sekre teried kÍ "
lmÉ znrÉ nyelsösonllan saji*t otth*nuk}r*n, é lü, l:tarrna.clik é leté vüker b*töltott' tinkiszlllgá!,ásr* rÉ szlrerl
es! $ásy eirrell,átásra n*nr }ré pes, teltigyeletre sz*ru|ó fc'gyaté kos, iÍ left',B ailtista szenré lyeh ré szé renyú jt
appeli ellárásr.
,*

ku

3. Közhasznú

tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt)

3.L Közhasznú tevé kenysé g megnevezé se:

Szociális, gyermekiólé ti szol qáltatások
3.2 Közhasznú tevé kenysé ghez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
F

sok

e

20LL. é vi CLXXXIX. törvé n
3.3 Közhasznú tevé kenysé g cé lósoportja:

até kossáqqal é lõ. illetve autista sz

3.4 Közhasznú tevé kenysé gbõl ré szesülõk lé tszáma;

za

3.5 Közhasznú tevé kenysé g fõbb eredmé nyei:

*s *sa!ádjuk sa$ciá!!s }eelyaeti*nek javÍ tás* aeáltal, l_logy a hozzátat"tozó,k rnurlktba
állni, regenerálódásuk }:izt*sí toÍ t, hisnen aZ ellátÜttak náppáli feltigy*lete nr,*goldon. Fo.gy*té kos
é lyek nappali ellátása'

o$Yát{É k:s:$ szen'ré Iy*k

Ny.v.:1'.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!
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A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági mellé klet l pK-442
I

201"B. é v
szervezet

/

Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
kÍ lzlrasznli Alapí tv

5. Cé l szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cé l szerinti juttatás megnevezé se

{Adatok ezer Í orintban')

Elõzõ é v

Tárgyé v
20 049

19 078

5zociális teVé kenysé g' esé lyegyenlõsé g iaVÍ tás

5.2

Cé l szerinti juttatás megnevezé se

Elõzõ é v

Tárgy é v

:).J

Cé l szerinti jutattás megnevezé se

Elõzõ é v

Tárgy é v

Cé l szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

19 078

20 049

Cé l szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

19 078

zo o49

6' Vezetõ tisztsé gviselõknek nyú jtott juttatás

Ny'v":1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Elózõ é v (1)

Tárgyé v (2)

Elõzõ é v (1)

Tárgy é v (2)
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Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
sse,efogás kriiz}msz nú Alapí wány

7. Közhasznú

ji:gállás megállapí tásához szüksé ges mutatók

(ACjatak ezer Í orintban')

Elõzó ev

Alapadatok
B. É ves összes bevé tel

Tárgyé v (2)

(1)

21 523

20 013

76

3BB

ebbõl:

C' A szemé lvi iövedelemadó meohatározott ré szé nekaz
adõzó re ndá kbzé se szeri nti f el hásználásáró l szÓl ó
1996' é vi cXXVl. törvé ny alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevé tel

E. Normatí V támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve

a Kohé ziós Alapból nyú jtott támogatás
G. KorrigáIt bevé tel [B-(C+D+E+F}]

21_

447

19 625

H. Összes ráfordí tás (kiadás)

2L 860

20 139

l' Ebbõl szemé lyi jellegû ráfordí tás

L6 469

L2 437

23.795

20 066

-337

-L26

5

L

J. Közhasznú tevé kenysé g ráfordí tásai
K. Adózott eredmé ny
L. A szervezet munkáiában közremú iktidõ közé rdekû önké ntes
tevé kenvsé oetvé ozõ szemé lvek száma
í a közé r-tj e kí i ön kõntes tevé kó nvsé o rõ l szó ó
2oos. evi LXXXVlll. ttirvé nyne k í neg"felelõen)
l

Erõforrás ellátottság

Ectv. 32. 5 (4) a) [(81+82)/2

>

m

utatói

MutatÓ tel7esité se

1.A00.0AA, - Ft]

Ectv. 32. 5 H) c) [(11+\2-A1-A2)/(H]"+H2)>=0,251
i tám og atotts ág

Nem

B

n

B

n

!

Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=o]

T ársad al m

Igen

m u tató

MutatÓ teljesÍ té se

i

Ectv. 32.9 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=A,a2]
Ectv. 32,9 (5) b) [(J1-+i2116'11+H2)>=0,5]

Ectv.32. 9 (5) c) [(L1-+L2)/2>:1Ülõ]

Ny.v.:L.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!
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szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
sszeÍ ogás

ko

zhasz nri Alapí tvány

Tánrogatási program elnevezé se: Normatí v támogatás
TámogatÓ megnevezé se

Magyar ÁlIam a Magyar Államkincstár ktí zremûködé sé vel
központi költsé gveté s

m

onkormányzati kÖltsé gveté s

n

!

Támogatás Í orrása:
nemzetközi

forrás

n

más gazdálkodÓ

Támogatás idõtartama:

20 18.0 1.01.-

20t8.L2.3t

Támogatási Összeg:

-

eblrõl a lárgyé vre jutó összeg:

1"3

tárgyé Vlren Í elhasznált összeg:

L3 8L2 181

tárgyé vben Í olyósí tott Összeg:

I"2

Támogatás tí pusa:

8L2 L81

630 083

visszaté rí tendõ

n

vissza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

12 337 099

Dologi

L 436 273

Felhalmozási

38 809

Osszesen:

L3 AI2 IB7

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatásal
í vtAK á$tál a kozpol"llÍ ko}tsé gveté stÕl kapctl pé naosszeget t*lj*s *gé szÉ b*naz Alapiwány által nrfikiidtetett "Egyiitl
rnásé rt-' Nappali lr::té zmé rry 2Ü1&. é vi sz*mÉ lyi é s dclog! kiadásainak, afe,!lesztö Í *glalkoeratáshan rÉ satirevö
látÖtt*k tj,s az Ökgt segí ttr dnlg{]aó ktiltsé geinek I*d*aeté r* t]ásznitltillt fB|.

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

I
ntegrácÉ ó s*gí tes*:

"Sz*retetv*l-ldÉ gsÉ g''a Fet6ti .Sárador Evarrg,é $!krrs G'imnáziunrba::,; Lov*glás * nrór,ágyi lovandálran; Tarlm Fesztivál;
o p-M ku !ás' Ad$eÍ .ltÍ váx{r, Kl rámd u l ás Bajára
eociallzácii *egí té se:
us 15-i Ünnepsé g; KláII'í tas é s vásár a P5EG-belt; Kirá:'rdulás a Vár*ljai parkerdÉ lre; 5zijret a btirzsonyi
zölé szetlrerr; Karácsollyi ünrrepsé g a PeröÍ i sándor EvangÉ l!kus Üitttnázium tanulóival;
B

Ny.v":J"'3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtatvar 20L9.04.25 10.00.43

A kettõs könywí telt vezetõ egyé b szervezet egyszerií sí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági

mellé klet

l

I

PK-442

20L8. é v
Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
eÍ ogás kÖEhasa

n

ú Alapí tvány

Támogatási program elnevezé se: NEA-TF-t_8-M-0610
TámogatÓ megnevezé se;

Emberi ErõÍ orrások Miniszté riuma a Nemzeti EgyÜttmûködé si Alap közremûködé sé vel
központi költsé qveté s
onkormányzati kÖltsé gveté s

Támogatás forrása:

nemzetkozi forrás
más gazdálkodó

Támogatás idõtartama:

2018.04.01.-2019.03.31

Támogatási osszeg:

100 000

m

!
!
!

0
-

tárgyé vben Í elhasznált összeg:

0

tárgyé vben folyósí tott Ósszeg:

100 000

Visszaté rí tendõ n

Támogatás tÍ pusa:

vissza nem

té rí tendõ

[11|

Tárgyé vben felhasznált Összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

o

Felhalmozási

0

Összesen:

0

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása;
lff$.S&it,-

Fi

sytinEyi 2s1*. j*nuár hayi munkahé ré lröl kerül e|szánr*lá'sra'

Az tizleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása
lturális é s szalradidls tevé kenysé gelc:
gl báI; Lrrvas tábor Mór*gytx; Kiállí t*s*k irr*,gtekinté s* a müvelödósi l'litzban; Hilsvé ti nspszokí s*k; Anyák
api tin,n,epsé g; Kirándu!ás a lr*lastÓ}roa; Kirándulás az lÍ jt_llsáEi Parkba; Myárbticsl_|lztáÍ ó; !i,í iktllás ünnepé ly; M*ndula
í nház elöadásai

Ny.v.;1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

N

yo mtatva; 2A!9.04.25 1.0.00.113

A kettõs könywÍ telt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági

mellé klet

l

I

PK-442

2018. é v
Szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
szefogás köahasznú Al*pí tvány

Támogatási .program elnevezé se: 2018. é vi alapmûködé s támogatása
Támogató megnevezé se:

Bonyhád Város Önkormányzata

Támogatás Í orrása:

kÖzponti kÖltsé gveté s

n

Önkormányzati költsé gveté s

m

!
!

nemzetkÖzi forrás
más gazdálkodó

Támogatás idõtartama;

20 18.0

Támogatási osszeg:

2 500 000

1.

01. -?0

-

ebbõl a tárgyé Vre jutó összeg:

2 500 000

-

tárgyé Vben Í elhasznált összeg:

2 500 000

-

tárgyé vben Í olyósí tott Ósszeg:

2 500 000

L8.!2.3r

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa:

n

Tárgyé vben felhasznált össz€
g
Szemé lyi

0

Dologi

2 500 000

Felhalmozási

0

Osszesen:

2 500 000

vissza nem

té rí tendõm

ré szletezé sejogcí menké nt:

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása;
nyltád Várgs Ünkornrányzatának 2'5s0.*sÜ,- Ft-os tamoggtása az irrtáznré ny mük6,dé si kdr|tsé g*inek, illetve
kolrsé g,eltre ker{ilt telje5 egé szÉ bxnÍ el hasanáásra.

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.:]..3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtatva: 2019.04.25 L0.00.4i!

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági

mellé klet

l

l

PR-442

2018. é v
Szervezet / Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:
eÍ ogií skoetrrasa

n

li Alapí tvány

Támogatásí progiam elnevezé se: 2018. é vi alapmí Í ködé s támogatása
TámogatÓ megnevezé se

Közsé gi Önkormányzat Váralja
kÖzponti költsé gveté s

onkormányzati koltsé qveté s
nemzetkozi forrás

il

más gazdálkodó
2018.

Támogatási összeg:

30 000

0 1.

_

eblrõl a tárgyé vre jutÓ összeg:

30 000

_

tárgyé Vben Í elhasznált összeg:

30 000

-

tárgyé vben Í olyósí 1ott osszeg:

30 000

01.-

m

!

Támogatás Í orrása:

Támogatás idõtartama:

!

Z0L8.rZ.3I

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa:

!

vtssza nem

té rí tendõ

m

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

30 000

Felhalmozási

0

Összesen:

30 000

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
támsEa,t*sttelj*s eg*sziáb*n *lapcé l szer!nti rnüktidÉ sÜr.lkre Í ordí tottu}L

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.:1'3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtatva: 20t9.0 4.25 1.0.00.43

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznusági

mellé klet

l

l

PK-442

20L8. é v
szervezet

1

Jogi szemé Iy szervezeti egysé g neve:

sszeÍ agás kÖ,zhasz nu Alapí tvány

Támogatási program elnevezé se
TámogatÓ megnevezé se:

:

2018. é vi alapmí í ködé s támogatása

Közsé gi onkormányzat Mórágy
kozponti koltsé gveté s
on

Támogatás Í orrása:

kormányzati költsé gveté s

más gazdálkodÓ
20 18.

Támogatási osszeg:

20 000

- ebbõl a tárgyé vre jutó Összeg

0

m

!
!

nemzetközi forrás

Támoqatás idõtartama:

!

1.01.- 20 t8.12.31

20 000

-

tárgyé Vben Í elhasznált összeg:

20 000

-

tárgyé vben Í olyósí tott összeg:

20 000

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa'

!

vissza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

20 000

Felhalmozási

0

Összesen:

20 000

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szoveges bemutatása:
tánrcgatást relje5. eEÉ saé ben*lapeé l sz*rÍ nli nrÍ ikodÉ sünkr* Í Grtlí tr}ttu}(

Az Üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v";1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtawa: 2019.04.25 10.00.43

4
rL!.J..Il
"fl.l.:r
üffi'itfi

ffibdl

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági mellé klet
I PR-442
l

UN

201"B. é v

Szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
ás közhasznú Alapí tvány

Támogatási program elnevezé se: 2015. é vben kapott
TámogatÓ megnevezé se:

Magánszemé ly adÓzÓk

Lo/o

- 2014. é vi szemé lyi jövedelemadó

rendelkezé sei alapján a Magyar Állam (Nemzeti Adó-, é s Vámhivatal közrelTÚködé sável)

központi költsé gveté s
Ónkormányzati költsé gveté s

Támogatás forrása:

!
I

más gazdálkodó

n

Támogatás idõtartama:

2015.09. 17.-20L7 .L?.3L

Támogatási összeg:

302 061

ebbõl a tárgyé vre jutó összeg:

34250

-

tárgyé Vben felhasznált összeg:

0

tárgyé vben folyósí tott összeg:

0

visszaté rí tenclõ

Támogatás tí pusa:

m

nemzetkÖzi forrás

_

terhé re kapott felajánlások

!

vissza nem

té rí tendõ m

Tárgyé vben felhasznált Összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

o

Osszesen:

0

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szÖveges bemutatása:
jutó támogatfutartalonr került
Es15. é vb.*n beszerzé sre }€
rtilt sportesakoz tárEyldószak! é rté kcsokkené sé re
utatásr*'

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v':1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtatva: 2019.04.25 10.00.44

A kettõs kiinywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági

mellé klet

l

I

pK-442

20L8. é v
szervezet

/

Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
k$ah*sanú A|*pí wány

Tánrogatási program elnevezé se: 2016. é vben kapott
Támogató megnevezé se

Magán5zemé ly adÓzÓk

7o/o

- 2aL5' é vi szemé lyi jövedelemadó terhé re kapott felajánlások

rendelkezé sei alapján a Magyar Allam (Nemzeti Adó-, é s Vámhivatal közremí iködé sé vel)

központi kÖltsé gveté s
ön

Támogatás Í orrása:

kormányzati kÖltsé gveté s

nemzetkozi forrás
más gazdálkodó

Támogatás idõtartama:

2016.09.20.-20L8.12.31

Támogatási összeg:

308 375

- ebbõl a tárgyé vre jutó összeg:

m

!
n

!

L32 344

tárgyé vben Í elhasznált összeg:

0

tárgyé vben folyóSí tott Ósszeg:

0

visszaté rí tendõ!

Támogatás tí pusa'

vtssza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznáIt összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Osszesen:

0

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
re
t*:nogar*shól *9y szekrány ker{ilt lr,eszerzÉ sre *s lntÉ arilé nyré sz€

Az üzleti é vben Vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.:L'3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ beI

N

yomtawa

: 20t9.0

4.25 1.0.00.114

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerûsí tett
é ves beszámolója é s közhasznú sági

mellé klet

l

l

PK-442

201"B. é v
szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
sz*fngás ktit hesa n ú Al*pí tvány

Támogatási pr0oram elnevezé se: 2017. é vben kapott
TámogatÓ megnevezé se:

MagánszBmé ly adÓzÓk

Lo/o

- 2ot6. é vi szemé lyi jtivedelemadó terhé re kapott felajánIások

rendelkezé sei alapján a Magyar Állam {Nemzeti Adó-, é 3 Vámhivatal közrelnÚkÖdé sé Vel)

központi költsé gveté s
Önkormányzati költsé gveté s

!

nemzetkÖzi forrás

n

Támogatás Í orrása:

!

más gazdálkodó

Támoqatás idõtartama:

20 L7 .O9.28, -ZO L9.L2.31

Támogatási ÖSSzeg:

L22537

- ebbõl a tárgyé vre jutó Összeg:

L22537

-

tárgyé Vben Í elhasznált összeg:

L22 937

-

tárgyé Vben folyósí tott összeg:

0

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa:

m

!

vissza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
tárnoEari*sból egy sz*kré ny É sákeröszek

kerr_rlt

neszei@

Az Üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetó be!

Nyomtatva: 2019.04.25 10.00.44

A kettõs kiinywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámolója é s közhasznusági

mellé klet

l

I

PK-442

20L8. é v
szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
szef*gás

k'Ö.rhasz

n

Ú

Alapí tr*ny

Támogatási program elnevezé se: 2018. é vben kapott
Támogató megnevezé se;

2oL7. é vi szemé lyi jövedelemadó terhé re kapott feIajánlások

to/o -

zé sei alapján a Magyar Állam (Nemzeti Adó-t é s Vámhivatal közrelnûködé sé vel)
Magánszemé ly adózók rendelk€

Támogatás Í orrása:

kozponti költsé gveté s

m

onkormányzati költsé gveté s

n

!

nemzetkÖzi forrás

l

más gazdálkodÓ
Támogatás idõtartama:

20 L7 . 09. 28. -20

Támogatási összeg:

98 727

- ebbõl a tárgyé vre jutó összeg

98 L27

' tárgyé vben Í elhasznált összeg:

98 127

tárgyé vben Í olyósí tott Összeg:

98 127

-

t9.t?.3 L

visszaté rí tendõ

!

Támogatás tí pusa:

vissza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznált Összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

98 L?7

Felhalmozási

0

Osszesen:

98 LZ7

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
lánr s

g

atás Össz egé t nt i kro i nforenati kai h álozat é pí té sé reÍ ord í loTlu k.

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.V':].'3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ beI

N

yomtatva r 20t9.0 4.25 L0.00.44

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b szervezet egyszerí í sí tett

,*f}'lh.-

E-lrrJJTI

lnn:_1: :É

é ves beszámolója é s közhasznú sági

HHffiI

HN

mellé klet

l

I

PR-442

20LB. é v

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
kgiahasanú Al*pí tvány

Támogatási program elnevezé se: 20L8. é vi adományozási programok
Támogató megnevezé se

Játszani Ké ne Újra Alapí tvány,
központi költsé gveté s
önkormányzati

Támogatás forrása:

költsé gveté s

n

nemzetkÖzi forrás

!

más gazdálkodÓ

m

Támogatás idÕtartama:

2018.0

Támogatási osszeg:

100 000

L. 0 1.-

-

ebbõl a tárgyé Vre jutó összeg:

1"00

-

tárgyé vben felhasznált összeg:

100 000

tárgyé vben Í olyósí ttitt osszeg:

1"00

20t8.r2.3t

000

000

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa:

!

n

vissza nem

té rí tendõm

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé sejogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

L00 000

Osszesen:

100 000

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása;
kapott *rlományokalae '{lapí tvárry a!apeií l szÉ rinti m*ktidé st biztosí tg tevé kenysé geé rdekÉ h.entrmsznitljuk fel.

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.;L.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetó be!

Nyomtatvar 2019.04.25 10.00.114

A kettõs könywitelt vezetõ egyé b Szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámolója é s közhasznusági mellé klet

plK-442

2018. é v
szervezet

/

Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

sz*fogás krizhasa

n,u

Alapitvány

Tánrogatási pr0gram elnevezé se: FSZK 20r.8
TámogatÓ megnevezé se:

Emberi Erõforrás TámogatáskezeIõ
központi költsé gveté s
Önkormányzati koltsé gveté s

Támogatás forrása:

nemzetkozi forrás
más gazdálkodó

Támogatás idõtartama:

20L8.01.01.-20L8.L2.31

Támogatási Összeg:

2 999 400

- ebbõl a |árgyé vre jutÓ Összeg:

2 999 400

tárgyé Vben felhasznált összeg:

2 999 400

tárgyé vben Í olyósí tott összeg

0

:

!

visszaté rí tendõ

Támogatás tí pusa:

m

!
!
!

vissza nem té rí tendõ

m

Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé seiogcí menké nt:
Szemé lyi

0

Dologi

2 934 704

Felhalmozási

84 700

Osszesen:

2 999 400

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása;
*lny*nr tá*rogatás! rí sszeEb6t Í smé telten lrizlosí tarti

tl'dla aZ lnláznré ny aI ellátÜttak rÉ sré rea lovasterápiát'

Az üzleti é vben vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Ny.v.;J".3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

Nyomtatva: 20t9.04.25

1.0.

00. zl4

kettõs ktinywí telt vezetõ egyé b szervezet egyszerí í sí tettl
é ves beszámoloja é s közhasznú sági
I PK-442

melleklet

20L8. é v
Szervezet í Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:
g*s kcizhasznti AIapí tvány

Csato!t mellé kletek

P K-4 42-0 1 Kö

P K- 442-0

nyw izsg ólói

2 Szöv

eg

es

b

j eI

e

nté s

eszóttoló

csatolva: !
Eredetivel rendelke.zik:
n
MeIIé kIet csatolva:
n
MelIé ]<Iet

Ere.detivel

P

K-442-03

.I e

gyzõkönyv

Mellé klet
L)redetivel

PK442-04 Jelenlé ti í v

'MeIIé k.let

Eredetivel
PK-442-05 Meghatalmazas

PK-442-06

Egé b

m

Csütolva: n
rendelkezik:

m

csorolvo; n
rendelkezik:

m

csatolva: n
Eredetivel rendelkezik:
I
Mellé klet

MeIIé kÍ et
Erede.tivel

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papí r alapon nem küldhetõ be!

rendelkezik:

csatolva
rendelkezik:

n
n

Nyomtatva: 2019.04.25 L0.00.44

e,

Oggibbe cüg'' Köic ag ieû Adaf í ghüei

,eEciügg 1 eüg é fg" jiaffadc Iegé ieé ei

Siadead abgiüeedó

20f8

Beeidfüb, 2019' eafacgg 26.
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>"

E

-a'/
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/'

Ai Iegé ieé eiföhcb abeggagüga
Ai

',öggibbecüg''
1aedüf 1-gõ1 '

Keidfagieí f Adafí ghüei ai Iegé ieé eig'beegafgó gibfhb 2009.

A dgfagófcge bdeödb
Kgfagõfcfffec

: Jõeügff

gaced:

é Yafca

Kagadce

Df. Aagübc Mafcaffea

Füacüe Cbaí 1ca bgcea

AZ

Iegé ifeé eibddügügc gbfüdbgb bdgõbdbcbgbe Beeidfüb hüfegfa, hadaeceg

a

Vödcigé cc öedefeüeiiagedTüfggdüga gbfccdbgé e dé hõ gbdbfgcdé gbdfb gbfdbb dc.

A

beciagé deg gibeé dibd ffaffadc bddügüga, hadaeceg a bbddbgigõ becdaddeigaIüg

bddügügc gbfüdbgbc a dehbgdbie gbdbfüdé gbddbd aõhdgbd

dc'

Sibdgiüfb, Siügihüf,

Keedó, õaüeia'
AiIegé ieé eibdgõgefaae a gadüg eggceegdaae é Ió, cafeabcd é dbgé hüdbg abgödgögg,
öffdcgiedcüIügfa

fé giabe dé fbg, Vaci öffbddügügfa ebe dé fbg, bbdgccibdbgfb giefffdõ

beciagé deg, cddbghb aggcgga gibeé dibd fé gié fbeiú dg bddügügg'

Ai Iegé ieé eibecb bé dibibgg bé fõdfbdibcebd
2018_aae ai bddügaggad

giüeaid bõ.

giüe a 24

bó,

Ai Iegé ie é ei gib fhbi
Ai ,,Eciügg 1 eügé fg'' Naffadc

bgb

Iegé ifeé eigcgiga ffebcdgf Iegé ieé ei, aebdiabe

geaa bddügügc beffea dbdbecd febc
1. Feciagé deged
-

eaffadc bddügüga:

í cicdac bddügüg

- bcé gigé cücicbddügüg
- febegüdccccé eé g bddügüg

2. Fbddbgigõ becdaddeigagüg:
- bbd dbgigé g c .d echcgieffi

Tüfcic bbdgé gbdbd
á füdbg
A Naffadc Iegé ieé eieí fdöbé gé ggiedcüdó cbdicgé cbd:
_

bdõgé f,

- becdaddeigagõ gieaa, (afebdi addadeag a döiöggé cc
bbd db gigé gfb,

a

gefefgí a cd

ad d

eiüged

e b

bciccggdé gfb, bcié ec

cgafgü g üfa, )

- fccbeegieaa,
- cfeba,
- feûdfbdibd,
_

baé bdõ, güdade deeidfa, gieacüdcg dfbdicgé cbd.

A dfbdicgõcbd adabüdifebegbgbd.

_

Bbfbebbié g
A abfbebbié gc güfciad cahí güga, fógdüga bediaeagegae göfgé ecd. Ai baé bdõ
gié dbcebd agbfé .d b, iüfcage cfebagibdfé ei abgibfié gé fb dbfgcdg gef.

Egidbciccd
A eûdebé gcbi gifcdgé cbg adafhbge bgideiöd fógdüga, dahí güga bediafeagegae
göfgé ecd. Ví ibeeadó, fefgií hó hügüfdüga hüdg gifcdgé cbggé

Fbdú d í güged' da faaega fgüge d

Ai Iegé ieé ei bfcggí gõ ebgibdé gb feb cgöfdé eg.
Nií dügiüfódag hügüfedgged a eaffadc gieaüaa é g ai cfebüaa.
C gegöfé g

bbdgcdhcig

d

ahí gügfa, hcd aee g ccaa
1

c üIagf

b

d1füf í gügüf a,

hadaeceg é fcegé ghé bb dfe c

a dbfccdg gef.

Naffadc bddügüg
AiIegé ieé eiai bddügeggad fé gié fbgieacüdcg, bcé gigé cc, ebegüdcg üddafeggdead
ebcbbdbdõ, eafc é dbgfcgfeggg acigegí gó giedcüdgagügg eicfdg. A cbdic ccé eibdebd
febcbbdbdõ döiöggé cc ffecfafeedag gibfhbi, hajaeceg dcbdibg acigegí g a deiöggé cc
gibfhbié gû ffecfaeedead, agefefgedead.

Ai

Ieí é ieé ei gied

c

üdgagügac dccd öeögbff.

- ccé ei gibfcegc febdbc é dbdbe acigegí güga,

- giaaabcbõg ffecfaeed gibfhbié gb,
_

gigcdgé c gibfceg ai bcé gigé cücicadafbddügüS ebcgibfhbié gb, a giadbddügügedcei

h aIó

ceiiüd ggüg

gb

cí gé gb,

- cchagadeg ücibd cffgé ié gé ebdgbcí gé gb,
- egedah

é

cié g dbcbgõgé cé ebd gibfhbié Sb,

- é dbghcgbdfb heeagd eiõ gaeüagabüg' é dbghbibgé g gbcí gé gb,

- gfbacüdcg öegibfhbiõbõ
gbcí gé gb.

agefebged güee cagüga. feüdöbé gé ebd, gibfhbié gé ebd

Ai bddügeggad beciagé deggüc gibfcegc ebcegidüga
g

1bõ

Lügügbeciagé deg

L

1bõ

cLügüggé füdg
I

1bõ
.Haddüggé füdg
cá fgbdec beciagé deg

2a bõ

beicb bedaae

6gõ

deié fbedaae

9bõ

gú dieg bedaae

)Ie

Meicügbeciagódeg

2 bcg

Meicüggé füdg

4gõ

dbfbdbggié dbg cagiead

5bõ

Edbgdef gibfcegc ebcegidüg

2bõ

60 bbdbgg

Agdacé dbgdef'. 36.7

Ladcbdi gibfcegc ebcegidüg:

Befficüb hüfeg: 6 bó
döfeibiõ gbdbfgcdé gbd: 15 be

Afafcaeg.2 bõ
Bceaafügc:

d

bó

Giöfb: 1 be

Kcgbefec: 1 bõ

Kcghbddb:

1 bõ

Keedó: 1 be
Lbecibd: 2 bõ
Nacieüeied: 2 be
õaaeia: 1 be
Siügihüf'.

d bó

Sibdgiüfb: 1 bõ

Vafadda: 1 be

Fcicdac bddügüg

Ai

bddüg:ügg ccé ffiab hbhõ, beciagé deggüccad é ded gfbacüdcg ccé eibcebd febcbbdbde

bcé gigé cfebcgafgó, bcicdac adgchcgügg ebcõfie gbhé dbeigõcbd dcbfebdg gibfbfbg

dafead a ecebbeeafedaae:
- ecebbeeafeg eeicügbbd dbgigé g,
- cüigaf gügc cgebfbgbd,
- aadbgbghé bbdbe,
- döfeibibghé bbdbe.

Ai bddügeggad bbddbgigé gé cbi, giefadeigagügücei, becdaddeigagügücei giüdgé cbg
bgideiödbg ai Iegé ifeé cfiacigegí gda. Kgcdöff gé fí gé gbddbeé abff hbcbgõ ccé eiab ai
adafbbdabageg febccadabó gbhé dbeigé cbdacigegí güga (dehacdüg, cióci'gefea,

dcfüebgdüged).

Ai

bddügeggad gadüg fgcaebfeûdgcdbg cagieüd1üd, ebdiebd eagügüfa ai

Iegé ieé eiabe dbcbgõ

gé

cccd hae.

Ecé gigé cücicbddügüg
A eaffadc bddügüg dbfbgbce abdüd acigegí bgd a abceiegg ciócigibfbd ababügüg,
cióciügiagc gbcé bbgidöiöd bbdcbdibié gé g.

Ai bcé gigé cc üddafegaae
cüi

A

c

e

fhe g üe ad,

ca

iiügafg

gef_gé eõ aüffefdibff gú 1iegaaa bdgbfé gg 1bjbiicd ai bddügegg
e

ió 1 ügad.

gib fe é 1iibg defef bgbe a c üd üa

a gafgeie

b

cé g ig

é

cü ci

c bjjügügg

b

dhé

cb i

igd ai

efheg é fdbié gé cc.

Ai Igdgé ieé ei bd hé c ic ai

üf e düg

c-

ceff beiüg

c gbhé dbffigé c dbfbgb ce

ab

dfcd

giüdgé cbg 1fc ccé ecac bddügügg'

Mbegüd

c

cccé eé gbddügüg

A eaffadc bddügüg ai bddügegg giügeüfa

a eiffcebg, ddbcibegí fdieiegg agadübcag

dé cdefg acigegí g. Ai bddügeggad ebegüddfcccé ffé g bddügügüe abdgcd a agadübc é g aafügc

dafagedaged üfedügüg, ebcbfõgí gé gõg acigegí gdffd, ebdi gbddbg é fibdec-, dbddc
acigeffgüceg' güeagig eiú cg.

Feaa gií egbfbc:
- bcié ffc, aé diagg gbcí gõ abgié dcbgé gbd,
- é dbghbibgé gc gaeüaged,

- febegüdc g gbcí ggé cfficfdgüg,
- dgcdgõ giadbeabfbd c cé eiabhé gbdb.

d\affadc bddügüg gbhé dbeigé cb

Ai bddügügg ccé eiab hbhõd giüeüfa

bcié ffc bbddbgige ffecfadeedfa é füdõ

ció cifbb acõ ccac adafú be cdaddeiügg eicfd gged.
E

cié ec bbd dbgigõffe cfae ed

gb

cí ggé cé hbd eigd gffed gb cí ggé cbg

- öedcgiedcüdüg (beabfc gbgg, ödgöZdöbõg,

:

é gdbié g,gibeé dic dfcccé eca, fbebfadüg,

bcé gigé cbgé dbgeób);
-

bcicdac üddafeg bfegí gé gb,febcõfié gb (eacieeicüged ddhcgbdbié gb, bcicdac

deebí acó bbd dbgigé gb, adafeei cüged, fcgegg ciadefdaged, jé ció-, cbfcea -,
daabaciadefdaged);
- deeegecdüacõg

dé fbggé cbdbbddbgigógb (adffgigcdgg bccibdbfe baddbgigbgb'

abgié bgibfh cc cib g í gõ ciad

efd

aged, fag gií h-, adgí h giódc ea g adgchciüdüga,

deegadgffgg bbd dbgigõ ciadefdaged)

;

- eaegüdcg dé gigé cbdbfõgí gé gb (bceefegeegefcda, é g feeicügdeebí acõ dahí güga);
- gbgggé ea é g gé fc güdé deióbüg (öfffebcbccibdé gc ciadefdaged, gbggfé gibd,

é fié dgibfhbd,gececda, aaddeaa gbggcfüeied, gé fé gidbdé g,aeadí icg, gií egé icg
giceebgfca);
- dececgí h dé fbggé cbdbbddbgigé gb (giüeedüg, bdbec gafagigadaged güfciad

dcgbfd bbé gé fõd'gé fabd c -, cbõabd
ög

gibcag eed í güg a, ebeeic

gé

c güdé deiebüg,

cbddb

1hé

ebeei cg é cbd bb dc gfebfé g b,

cibgg e í f hb d bgbd, f é eidgagieüIag)

.

Ecié ec ceebeiügc- bbddbgigé gc gbfh adafdüe, a ebcdé hõ dé fbggé cbcdfb é fí ghb,
defgdead, ebegüdcg é g bcicdac üddafeggdead ebcbbdbdõbe bedicd a becdaddeigagüg,
gicegbe gaf1üg.
Ú1d afeggd, gibe é dic gé cgcd fec agg bedeiegg bbd

db

gigé gg, ebabc cibd é gg' acigeegüceg

ccé eibdebd.

degbcfüacó gbcí gé gb:
-,,Sibfbgbghbebé cgé c'' a Pbgõbc Süebef Ehaecé dcdgg Gceeüicgeaae

-

Pcgifaec õheba óhebügacead dügecagüga

- Lehacdüg

a eófücic dehafbüaae

- Sibdgiüfbc Siaddé fié gc Cbegffge bcüddacead Icú ecagüga
- Tafda Fbgigchüd
-

Pef-Mcdgdüg

Sieacadciüacó gbcí gé gb:
-

Müfacgg 15-c gcffebfgé c

-

Kcüddí güg é g hügüf

a

PSEG-abe

- Abhbffgc hügüf

- I(afüageeic fceebfgé c a Pbgõí d Süffbef Ehaecé dcdgg Gceeü icgegaegfdóchad
- Kafüageeic feé ibgdadüag dé gií gé gFcdóeé Fbfbeai Iaedia Pedcüfebggbffbd

Kgdggfüdcg

é g giaaabcbõg gbhé dbeigé cbd:

- Fafgaecí aüd

- Lehag güaef Mófüciee
-

Kcüddí güged ebcgbdcegé gb a eúfhbdõbé gc cüiaae

- Hú ghé gceé fgiedüged
-

Aeiüd eafc f"ceebfgé c

-

Afaffi Jüeeg Kcüddí güg ebcgbdcegógb

- Kcfüffbgdüg a Sibagda gócei
- Kcfüebgd'üg ai Ibcúfgücc Pafdaa
-

Niüfaú agí figagõ caafafgc

- Kcfüebgdüg Ba.1üfa
-

Mcdgdüg gceebfé di

- á hiüfe gceebfgé c

Adafgbhé dbeigé cdfbi dafagedõbó bddügüged

Mbcüdda_

Hóeaf

febüged
giüea

á gdbié gg

gcice-

Mbegüdcg

Siagfabcbõg

ccé eiabhbgg

gé ié g

gaeüagabüg

ffecfaeed

4

20

Jaegüf

20

g0

2

Fbafgüf

20

g0

-1

5

20

Müfacgg

20

10

4

2

22+18

Affcdcg

20

g0

J

5

20+20+20

Müdgg

2d

f0

4

6

20+20+5

Jú ecffg

23

I2

8

23+23

Jú dcgg

23

14

6

-d

a

21+22

Agcggiggg

23

13

4

7

22+23

Sibfgbeabf

22

12

-d

2

22

edgõabf

21

11

6

5

21

Nehbeabf

21

11

5

5

20+21

Dbabeabf

2T

dd

3

5

21+2AI+21

a

'd

a

Eddügeggc dé ggiüe adadffdüga
I. có

II. có

d8 bõ d8 bõ

IcI. có

18

bcc

Ehbg ügdac. 19 gõdeaf

Ih

có

18 bõ

Vcó

VI. có

VII. có VIII. có

IX' có

X. có

hc-

có

XII. có

2a bõ

19 bõ

20 bõ

19 bõ

d8 bõ

19 bõ

I7 bõ

19

bcõ

Fbd dbgigõ becdad deigagüg

Ai

bddügeggad Iegé ieé eibe a b dgcdc be cd addeig agüg a ai Iegé ieé eigiadeac

ffecfaeda adaf1üe, ai bcié ec ceffbeiügc, b-bddbgigé gc é g becdaddeigagügc gbfhabe
becdadgadead ebcbbdbdõbe göfgé ecd' Ai bddügeggad febcdé hõ dé fbggé cbcfbé fí ghb'
deff"fdead,

bcidac

é

g ebegüdcg üdd afeggdead eb cbbdbdõbff bbd db gigé gc

dechcgieeiaae, haci Mg. gibfcegc dechcgieeiaae acigegí gegg a becdaddeigagüggd.

Ai bcié efb giaaegg egedagbhé dbeigé c dchüdagigügüeüd, cddbghb

a becdaddeigagügc

gbfh dcbedceiügüeüd a dehbgdbiõdbg hbggccd gccibdbfeab:

-

-

a giadhé dbeé ffiabe gebcdgagüfeiegg í acdaddeigagügc befeüg, é g egedacbõg,

ai b1dügegg gbggc é g gibddbfec dé fbggé cbcg, bcé gigé cücic üddafegcdí ,
giaddé fbgí gé gé g,
bcié ffc é fbbddõbé gé g"gfbacüdcg gigcdgé cdbgbdbg'

aZ Iffgé ieé ffigiadfeac ffecfaedüg, é g a becdaddeigageggadfa

ceebeiügc,

A

be

heeagdeiõ

cdadde igagügc gbfhbdbg'

Fbcdbgigõ becdaddeigagügead ai Iegé ieé eiabedbdbedbc bci befeüda dbdbeí d

ebc"

-

bbddbgigé gc dechcgiefdi

Fbd dbgigé gc d echcgieei

(.é d1a Ai Iegé ieé eiabe bddügegg gibeé di effffdadé gigé cé ebd,hadaeceg gbggc é g
gibddbfec dé fbggé cbcebd egedahé cióggbd göf1é ffõ ebcefié gb, cddbghb bbddbgigé gb,

gehüaaü a
A

Md.

gibfcegc dechcgieeifa hadó

bbddé gií gé g.

egfedadé gigé c ebcefié gb é g bacdbgigé gb é fbbdé abe a bedeiageggüc bdhé ebd

abgaf1ügühad,

é g ai bcié ed gadügeggüced bccibdbeab hé gbdé hbdgefgé eg a

egedabediafeagedfa hadõ bbddé gií gé g,abgaeí güg'

A fegedadé gigé cbd dahí gügüg é g a dececgí h bgedacõd gicffgbe gafgügüg a

eacieeicüged, a bceeeeegefcda, bccibdbe, bedé dbibg é g deeabegfüacó
bbd

dbgigé gé hbdé fggcd bd.

A becdaddeigageggad adafgiceggc cgebfbgbdbg gadügí geggad bd ai abegg egedagbfüdbgfb
heffagdeiõae.
Fbd db gigé gc d e chcgieeia aff h é cibgg egedadef

:

- gadafí güg,
- fadaadiggcefí güg,
- fafdceebeiüg,

- giöhé g, giöhé g bdõdé gií gé g.

A

bbd dbgigõ be

cdadd eigagügaae fé gighbhõ d dé ggiü e ü ea d ada dgdü ga

Mgffda_fbdfaac d cgüafó

;

Fbd dbgigé gc d e chcgieei

Fb

g

d

bgige-bbd

d

é gií gõ

;

Mg. gibfcegc dechcgieei

2008

2 gí d

5be

2009

2bõ

d0 bõ

2010

7bó

4bõ

2AL1

7bõ

4bõ

2A12

8bõ

2 b(\

2013

8bó

2bõ

2Af4

8,15

2bõ

2AIg

8bõ

2bõ

2016

8bõ

2017

5í õ

I

5bõ

201

2bõ

Rgchcbgühú aé ded
- Mcffõgé cf, fcaadé fbg gbffeé dbd b1õü11í güga, é f1é dbgí gé gb.
- Tüfcic í 'bdgé gbdbd gehüaac bbddbgigé gb, ú d bgideiõd, eceõgé cc adafaeiaced

abgibfié gb.
-

A bbeffgafgcagógüc acigegí güga.

Fbddbgigõ

be

Mffffdahüd

1

ce gb

ad

cdaddeigagüg ceiabé dac
üggd

e

b

cdbfbegé g é hb 1 ai bdjügeggad gie aca Lciüa ced üa ae,

cfüac ód üaafd feic gí h hüd geiüged döhbgdbigbd ab . Fbd bde ggé

c&ibgcgd

eöhbdbbbgg, öffü1dó aé ddcgûfié gbcd haeead. Tüfgafdcei hadõ hcgieeiffd dahffdg, affó
ggfdóadügedag dé fbgbd dbibdffc. Cgadübaae abgedgögg gibfbfgcd d bdbegõgbe
ügf

bebbiõbegg. Je hb

bb

deccddb

1ce

iic4üfgfde ad a

a g ad

übc

d

c

abüg edcei'

Sibeé dic bbdgé gbdbd

A giedcüdgagügg 3 bõ giadbedceió acigegí gda.

Bbe,gigóg'g:
\d'é cibgggé c.
1 bõ cegé ieé eihbibgõgieacüdfbbacóccfg
d

bõ gbfüfcüg

fegffdagüfg

1 bõ becdaddeigagüg

Ai

gbcí gõ

gieacüdcg aggicgigbeg, ciócifbbacóccac aggicgigbeg
gieacüdcg ceebeió' eé fc dcgebggbfgé cbd eí chbdõdb

Iegé ieé eihbibgõbS í ecdaddeiügg gbcí gõ fegedüdüg eiffcbí d ebddbg,

egedagibfiõbé ggbd düba bd.

Ai chbg fegedahé bbdfec õg gûihé bbdec edgagüg, hadafeceg
b

cé gigé cgc

cic hcig c üjag eb cdöfgé eg.

a í ecdaddeiüg

Eddbeõfié gbd
2018' é habe dbiaddegg MAK é g a Tedea Mbcibc Kefeüeicchagad
Tüfgabadeeacigegí gügc é g Fecdaddeigagügc Feegigüdia aé dbddbeefié gbc
dfcüeieggüceg ebfe güfgad bbd.

eggibcié g

A

2018. é hc abgiüeedó abeggagda

a

göfhé eic ebcbbdbdé g adafdüe hé cibgg

gbhé dbffigé cbdbg, bbdabagedag é g a fbebbddbié gfb üd1ó bbdgé gbdbdbg.

Mûdöbé ggced gefüe dfagé deei é g gadafé deg caibüddabügfa, bbddbgigé gbdfb é g a
giedcüLgagüg eceõ

A

g é

cé

ebd

g

icgfg be gafgüg üfa gefbdb

bggced.

gbecdbgbe bedceiód dbddccgebfbgbg fegedüda fé hé ecegé ifeé eiüedgiadeac

egedüda ggaacd, aebdi a bbdabagbddügügg dbdfbgõgé cbgcbi eé fgbe 1aIhbcic'

Beeicüb, 2019. feüfacffg 26.
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