
kettős könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves b-eszámolója és kőihasznúsági me"líéklet I pK_342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Törvé
ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE-EE_EE EEEE_EE-EE

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mellékIet) az alábbiak közül metyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)
x
I

szervezet neve:

alf nld i |._án 13 lü űu"r * l 6ilé si ltra p * nt l{.riarn űv t l6üési E gy et ű lei

Szervezet székhelyel r
lrányítószám EEEE
KöZterLilet neve:

Házszám,,

Rozsnyay Közterü|et 1ellege

r---l
r;----t

Ajtó: |_--_lE-_-l Lépcsőhaz: r-_--l Emelet.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám ltlm
közterület neve;

Házszám,,

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:''Anyaszeruezet )

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében;
Jogi személlyé nyilvánító líátárőzat száma)

Szervezet / Jogi személy szeruezeti egység adószáma:

§leryez.g!.I Jogi szeméIy szervezeti egység
Kepvlselo|enek neve]

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

r---_-l,[-_lAjtó

KöZteíület jellege;

r---_l

m-M- 0l0l0l5lBl9l2

t m . rE, 10-16Tl / E-l 9lT|.] /[o|r]

EEEEEEEE-E-EE

ffiEEEE-EE-EE
Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 8,04,1 3 1 3,54.36
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves b-eszámolója és kÖihasznúsági me-líéklet I pK-342

2017. év
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

di Láng Kr&zp*nt Esy€§úl*t

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Eszrözöx 1nrrívÁx;

A. Befektetetteszközök L0 542 10 519
l, lmmateriális javak

0 8

ll. Tárgyi eszközök Lo 542 10 511
ll l, Befektetett pénzúgyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 3 240 4733
l. készletek 726 L2L2
ll. követelések 242 257
ltl. Értékpapírok 0 0

lv. pénzeszközök
2272 3 264

c. Aktív időbeli elhatárolasok 1 519 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 301 15 252
ronnÁsox (pnsszívÁx)

D. Saját tőke 15 151 15 295
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 9 988 9 988
l l. Tőkeváltozás/eredmény 5 150 5 163
lll. Lekötött tartalék

0 0
lv. Ertékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredménv alaptevékenvséoből

(közhasznú tevékénységből) 13 7M
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenységből 0 0

E. Céltartalékok
0 0

F, Kötelezettségek 150 -43
l. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
l l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 150 -43

G. passzív időbeli elhatárolások 0 0
rORRÁSOX ÖSSZESEN

15 301 L5 252
Ny.v.:2,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8,04,'l 3 1 3.54.36



A kettő_s könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági me]iéklet PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen
előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele 8 025 1 996 4 92L 4 360 t2946 6 356
2. Aktivált Saját teljesítmények
erteke 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 23 698 23 600 0 0 23 698 23 600
ebbőI:

- tagdíj 38 31 0 0 38 31
- alapítótól kapott befizetéS 0 0 0 0 0 0
- támogatások 23 486 23 42L 0 0 23 486 23 421

ebből: adományok 0 0 0 0 0 0

4. Pénzüovi műveletek
beVételei"' t 0 0 0 L 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 3L724 25 596 492L 4 360 36 645 29 956
ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 3L724 25 596 0 0 3L724 25 596

5. Anyagjellegű ráfordítások 6 549 4664 1 910 2 080 8 459 6 744
6. Személyi jellegú ráfordítások 20 634 L6 874 2o57 7L9 22 69L 17 593
ebből. vezető tisztségviselők
]uttataSaI 0 0 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 20 46 4 8 24 54
8. Egyéb ráfordítások 4 508 3 868 950 1 553 5 458 5 42L
9,.Pénzügyi műveletek
raTordltasal 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 3L7LL 25 452 492L 4 360 36 632 29 8I2

eb_ből: közhaszn ú tevékenység
ráfordíiásai 317LL 25 452 0 0 3L7Ll 25 452

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 13 L44 0 0 13 L44

10, Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0
D. Tárgyévi eredmény (C-3_0) 13 LM 0 0 13 LM

L&tg Nfi.EFeírr :l{,i!,zrniivs§dfu,i Eg3rreti:l*t

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 8,04,1 3 13.54.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

20í7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ía!di üil{iy#eó§i Ktizpo,nt l{liznr{h,€lödé§i E§}í*§ület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 6 850 7 050 0 0 6 850 7 050

ebből:
- normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

B. Helvi önkormánvzati
költsegvetesi támo'gatáS 16 590 16 340 0 0 16 590 16 340

ebből:
- normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapbol nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséból Üagy más államíól,
nemzetközi s2ervezettől
származó támogatás

0 0 0 0 0 0

E. A személyi jövedelemadó
meqhatározott részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
oSsZeg

46 31 0 0 46 31

F, Közszolgáltatási bevétel 0 0 0

G, Adományok

KönywizsgáIói záradék
AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva : 201 8.04.1 3 1 3.54.37



A kettő_s könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves b-eszámolója és k§áhasznúsági me-ltét tet I pK_g42

2017. év

]-. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1-,1 Név: Szervezet

y*lf€í\§{i§ !_Áng Mürrel§dési l{*izpwtt l{riízmfirr*|&dÉsi 
=gpsiiler

1,2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Házszám,. E---_,l

ElnTnldlM
0|0|0l5|B|9|2

lrányítószám !I!! Település:

közterület neve:

Házszám. r---_-_l Lépcsőhaz: r---_l Emelet: r--_-_l
1.3 Bejegyző / Jogi személ|yé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszevezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1-.6 Szeru.ezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve:

EEEEEEEE-E-EE
siné Viszmeg Ágota Ibolya

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely; Jogi személy szervezeti egység

KöZterület jellege:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
ózrn,t3,vel§d€si te*aÉlwtffi f*ly§faet§§ trfu zfu :

} rl€lJer*s" elffifu €s x@sÉgseji*szr€s, i§ínffiEüt*rj€§Etfu {mrmer f,§§porwrrb*il1 Mü,&#Fk&§§t, gy*rmek
se*l§cörti{&n}
itililftir§is ter*iÉ|r*ru3rscg {ffilffer msnÉsaeri c§*Ft§Nrrnfr*nöertmÉse, sa,&ratg#lcms fu *a*fwrljd6s
prsgra*nn{r sa*rtr*eÉse}
* mq3*ar*rse*gi r*ernz*íi é§ *tr§i*Bi kiffi§ég€t§i*l. a hadrox tú{i rn*gps*ggffl *frpfsg.rfffs§
§"É"\egrY"Ég {r*Spm§eÉszeti és @pm*r*56rza fesutiv*ldtszenrez s{-esn&]t*rÉ lry#§*lelelt
áp"l§#}"

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CXL tv. lV. feiezete

és a xlll. kerület lakos
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

*sy€§Éile§ aÉt}l?-es erb#t} 8 dket& m§_v*lss§si i{ez
f*ln,&tí *lub§e, §E*íslÉliirt t§rt&fí r§É,ít. sffi *wrdenrÉrryrt {müscrt" pr*sgrx**t"És *i*il§;É§§ €§ T5
t*§.etr*fjg§Et6 fill§Mlr:§f §E€lvÉz€tL

104935

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8,04,1 3 13.54.37



PK-342

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves b-eszámolója és kÖihasznúsági meTléklet

2aI7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 0

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5.3 Cél szerinti jutanás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(osszesen) 0 0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeöen) 0 0

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok eZer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (7) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

0 0

A. vezető tisztséqviselőknek nvúitott
j uttatás (m indósszesen): 0 0

ftildi Lán,g lBüvel§dési l{tiEp§&t E§§*§ü|fit

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva : 201 8,04,1 3 1 3.54.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves b-eszámolója és köZhasznúsági me-iléklet I pK_342

20L7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 36 645 29 956

ebből:

C. A szenrélyi jövedelemadó meqhatározott részének az
adőzó re ndel kezése szeri nti fel hásználás ár ől szőlő
1996, évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 46 31

D, Közszolgáltatási bevétel 0

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illeWe
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 36 599 29 925

H. Összes ráfordítás (kiadrás) 36 632 29 8t2
l. Ebból személyi jellegű ráíordítás 22 697 17 593

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3L7Ll 25 452
K. Tárgyévi eredmény 13 tM
L. A,.szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevekenységet végző személyek száma
(a közértlekú önkőntes tevékónvséorő] szóló
2005. évi LXXXV|ll. törvénynek ÍnegTelelően)

24 24

E rőfo rrás e l l átoftság m utatói Mutató teljesítése

lgen /Vem

Ectv, 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x D
EctV, 32. § (4) b) [K1+1122=g1 x tr
Ectv. 32. § (l) c) K|1+\2-A1_-A2)/(H1_+H2)>=Q}5] x r

Társad al mi támo g atotlság m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) (Cl+C2y(Gl+G2) >=0,02] l a
Ectv.32, § (5) b) [(Jl+j2111111*H2)>=g,51 x !
Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] x !

yelítlildi Li*ng §{üvel&Ssi K§zptxrt t{<iznnüvel&dÉsi Egyesület

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.04.í 3'13.54.37
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A kettős könywitelt_vezető egyéb szervezetegyszerűsített 
l, éves b-eszámolója és kÖihasznúsági meTléklet I pK_342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

i L*nE M,,íh,€l6d#§i i{§zp*nt l{iizxrfi+elfrd€si Essg§iilgt

Támogatási program elnevezése: Az Angyalföldi Láng Műv.Központ Közműv,Egyesület 2oL7, évi működési támogatása

Támogató megnevezése: Területi Művelódési lntézmények Egyesülete

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

ön kormányzati költségvetés l
nemzetközi forrás I
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2017- június 01. - 2018. május 31.

Támogatási összeg: 6 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg; 6 900 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 733 636

- tárgyévben folyósított összeg: 6 900 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2228397

Dologi 1 505 239

Felhalmozási 0

Osszesen: 3 733 636

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ffig§jl{ys-dry,_§_a_ry5"y*,ryla ,bÉ,Á*k€-*-*ii#;ffi;ffi ööiffi Öi-l.
E l*g,É§ í*§!Élel€t §zfits#t*.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
É§y*§ü!*§ *Rirryaró* 

s€§f§Zfi}§[ }rer*t€&*n 4{t al|{*lgrnrn*l
snr*l{esnP*rtjábBrx &8 a|k#*m:mal §E€,nd€E€It k€srségts;"|*sst§ j$Ét#-í*g]ta|trrz.fu!* § át5x1&í*6§ is;tglshen
íz*§gít trs ktiztilsgp fu nftBftetr §3,el§l§{{ir müfuiidés*t *rtr&§ffi"
P_P§**§§]í'sj§ 3§9="t é§ g§5 sa$r$nctar& rynapsldmyr twt*tt ill- *nfifrk i{dler§meffiM§",€ ?#1 e?

lr*i§mffi** *(#.fiilt §*r kiHös*Égi ;c*ld*zlÉm3rr* fixns*mrctte*-bii*eéftr*, ákr * **rtyarrgs*rlp*lw*}.
gti *§Y ltÖ|rcörwÉsi ri§ipp*l üz€meltetrc nsillfu§ k{M}}p.rf§*rát w lakwxság rtslére.

Ny.v.:2,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.04,1 3 13.54.37



A kettős könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves b-eszámolója és kÖihasznúságí meTléttet I pK_342

20L7. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

fr}ldí L*ng &#üvxlffi#si l*irp*nt,t*izrn,are*nOsi eg}re§ulet

Támogatási program elnevezése: Az Angyalföldi Láng Műv.Központ Közműv.Egyesület 2OL6.évi múködésitámogatása

Támogató megnevezése: Területi Művelódési lntézmények Egyesülete

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2016. június oL. - 2oL7. május 31.

Támogatási összeg: 6 850 000

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 2143540

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 L43 540

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 709 2o4

Dologi 1 (l4 336

Felhalmozási 0

Osszesen: 2L43540

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

l_*íqs f§§ü$€iödfui ltőapr*t, mü,lt*itlési résa{ry*s - els*d.lryesen * íerrnt*rí*si p*z,si}
fed*ze*t sac{g#ta

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva ; 20'l 8.04.1 3'l 3.54.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves b-eszámolója és kÖihasznúsági meTÍénet I pK_342

2017. év
Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Közművelődési Megállapodás 20L7. évre a kerületi közművelődési feladatok ellátására

Támogató megnevezése: Budapest Főváros Xlll. Kerületi Önkormányzata

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 20L7, január 0L. - 2OL7. december 31.

Támogatási összeg: 15 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 15 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 15 000 000

Támogatás típusa visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi L23L2929

Dologi 2687 o7t

Felhalmozási 0

összesen: 15 000 000

Támogatás tárgyévi fe l használásának szöveges bemutatása:

egy*s,ti{et a t$xn§,set**ól bizm§it*tüa *z mfiat&r *soportmx @
iE#§ {Í{ja{t, * gYerm@lxtlwz*s*|drnz szü|ts€ges ffiiffigjt$i|@*q a rem*e,t&rlr* *s rrrru§er*tr fdlÉpti díIfri\
ifit * ft#rü{eti myuEd$jroce Mlépedij m*ntl*§ rn,üs*rxindt *§er@eit.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

8§}É§§i,il€r *ffitrSr cs*porqi*!, Ne|ubjai *s szalckt}.r*i nendsg,ryeserx fé§§f trett€k a *§@
il§Eáí"tf§3 tÉl{#**Pj*ni a|-d*Ó&ii,a,es@i í{apckCIrr" aXlll, K*rüleri ffiryff&rens*rvánlrscreem,*n**,-nr Al§ya#t1,{di

s&-}, u*lxmifiE *l*pító rujai ds tgifÉí€fi}r r#sewqs§i a Xlll" l{eriil€ri fii$atr K€r*ké§Zel:ftelá

di LSnq §í{,§y*l6{rÉsi Niizp*rfi Kiizln§rel&d€si Esp§ü{et

Ny.v,:2,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 8.04.í 3 13,54.37



A kettő.s 
|tilwvitelt,vezelő.egy-éb szerv€zet egyszerűsített

eves beszámolója és közhasznúsági meTíéktet

2017. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

lÉng rrnavete*ési rC*ffi rr*iz

Támogatási program elnevezése: Céltámogatás az Egyesület civil szervezeteinek a programjaihoz

Budapest Főváros Xlll, Kerületi Önkormányzata

Támogatás forrása:

!
önkormányzati költségvetés m

!
l

20t7. január 0L, - 20L7, december 31.

ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben folyósított összeg:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az úzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

r esy§§ü{§§ a f{rfi,tt{idt*tá§éfr,ts
Úvssgeti *sep*fEsk fiangwserrynei*& §aürÉ§és€§ ttidásgkftd*Zfu€rw teffiardltafel"

Ny.v.:2,0 A nyomtatvány papír alapon ném küldhetó be! Nyomtatva: 201 8.04.í 3 13,54,37

köZponti költségvetés



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített l

éves beszámolója és köihasznúsági melÍenet i pK_342

2017. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

ít}l*i í-§f§§ {iitrgl&ési Xt*zpnrrt ttiia@

Támogatási program elnevezése: A hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásának céltámogatása

Támogató megnevezése: Budapest Főváros Xlll, Kerületi Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés m
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2OL7. január 0L. - 20L7, december 31.

Támogatási összeg: 450 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 450 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 450 000

- tárgyévben íolyósított ös5zeg: lt50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Dologi 450 000

Felhalmozási 0

összesen: I

llt50 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
gyesúíetiilrtr íöbb áíriz dns ilrytrprnáryxih#

YY5:YTY':P,"PY*_§Ygtli|*sntr saérn*r* rífi,rner*l*s *épaenei iend*r*€njrcit, *rn ty*in trtxts€geinetr &ezésérefel * **§t*:rr*g*t*sn

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v,:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.04.1 3 1 3.54.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves b-eszámolója és kölhasznúsági meTléklet i pK_342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Az Ang}elföldi Láng MűVelődési Központ Közművelődési Egyesulet 2OL7 " évi működési támogatása

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
ön kormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2017. április OL, - 20L8, március 31.

Támogatási összeg: 150 000

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 150 000

- tárgyévben felhasznált ö_sszeg: 150 000

- tárgyévben folyósított összeg: 150 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 150 000

Felhalmozási 0

összesen: 150 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

#E esytssüile§ g fenrumrt§si |*Élmfu*i*n{t {ker&u,*mli *{p r*sategffi

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

fti,ldi i_i*n g h*,frv*odé* t{öury§t t{*@

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva : 201 8.04.1 3 1 3.54.37



kettő§ könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és köihasznúsági melÍéHet I pK_342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

i LSí}s &#filrel&d&i KöEp*rtt ltöa

csatolt mellékletek

Ny.v,:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.04,1 3 13.54.37

P K - 3 42 -0 1 Könywi zsgól ói j el entés

P K-34 2 -a2 Szöve ge s be számoló

P K - 3 4 2 - 0 3 J e q,y zőkönyv

P K-:]42-04 ]elenléti ív

Melléklet csotolvo: n
Eredetivel rendelkezik: !
Melléklet csatolva: m
Eredetivel rendelkezík: X
Melléklet csatolva: m
Eredetível rendelkezik: m

Melléklet csatolva: m
Eredetível rendelkezik: m

Melléklet csatolvo: n
Eredetivel rendelkezik: n

Melléklet csatolvtt: I
Eredetivel rendelkez,ik: n

P K-342-05 Meghatalmazós

PK-342-06 Egyéb



kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2at7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Törvénvszék

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kiólíés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag családinév

Décsiné

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Magyarország

F],]TFl-m-m

Első utónév További utónevek

Pekli

Neve:

f{*!{r' Központ Kilzm frv*!§dfu i Egyesu let

Nyilvántartási szám: ffi-Etr_ Tárgyév: El o E-r
|dőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete idószak vége

0 0 0 5 B 9 2

Ny.v.:2,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 í 3.54,36


