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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016" év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Törvénvszék

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Eiekiraniku! kitdltéS eselén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag
r-------.lll

családinév

nkóné

Első utónév

rika

Erika

Cseke Mária Masrlolna

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Magyarország

Debrecen

|Tl-,[{r]-ffi-m

További utónevek

Egyes{,il*t
I

3 0 tl 0l§yilvárrtartási szám: ffi_m- Tárgyév: FTüE
Ny.v.:1.0;A nyoBntatvány papír alapon nem küldhetó be! i,lyomtatva: 2ó17 .05-02 í 0.08.56



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyé§t szervezeÉ
beszámolója és közlrasznuságí pme$iéB*Bete

28É6. óv

pK-242

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Debreceni Törvó

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhaszntrsági mel|éklet} az alábbiak közüi nrelyikl,e vonatkozikl

a. szervezet

b. Jogi szenrély szervezeti egység (származtatott jogi személy}
m
!

É:=; F,ultutáiir; trt]'r' r:::iilr-:t

lrányítószám: EEEE
---_lTelepüiés: E*r-*rr l

KöZterUlet neuu' 
l Furuktá,

k óztet,lel ;el|e ce: l --=-l

Házszám: r-----l Lépcsőház; r --l 1---l oj,u, [_]Efilelet

Jogi személy szervezeti egység

Jcgi személy szervezeti egység
i:,án.víiószám: L]l!I r ---____]KöZte[üiet j3lIege:

székhelye:
Telepü|és:

;iöZteíLi|et neve

t-iázszám:

tb-],- 
*ELq *g-Ug l.it,j

Szervezet / Jogi személy
képviselő!ének neve:

Ke,pviseEő a!áírása:

li*!tesés:

szervezeti egység

EEEF]EEEE,- -EE

n!

I

Debrecetr EEr

i---l Lépcsőhaz: T--_l Enrelet

fiJyi ivántartás i szám :

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bejegyző hátározat szátna:
(Jogi személy szevezeti egység esetében:
Jogi szenléllyé nyilvánító határozat száma)

Szeívezet / Jogi személyszervezeti egység adószáma:

Ny,v,:1.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! fu y cnlt*íva: 2ú17.05.02 1 0.08.57



,4. kettős
egyszerűsített

§zervezet l Jogi személy szervezeti egyséE neve:

könywiteít syazető egyéb §.Ee}"veu€t

lreszárno íó-i a és kö zltá-gznúsá gi a"metrHók§ete

2SlS, év

F]K_Z42

l: rer*tr i Vngnta* Ps8{,ivé,sr,*ti *s Ku §tll ná§i s, Efi ]J*§il l Ht i

l

I

Az egyszerűsített éves beszártt*ló m6rlege
i,4claiúk e z -^ r f or i n tb an -)

| | l_'i -2r i trUZC CV Tárqyév

ESZKOZoK (AKTlVAK)

A, Befektetetteszközök

ll, Tárgyi eszközök

l. készletek

Il, Követeiések

iil, Ertékpapírok

iv, pénzeszközök

A,ktív idői]eli elhatárolások

Vi, Tárgyévi erdemény válialkozási tevékenységbői

céitartalékok

Kötelezeltségek

|. Fiálrdsoroll köteIezenségek

l l. Hosszú lejáratu,kötelezettségek

ill. Rövi0 lejaratu kötelezettsegek

j Elozó evI helvesbitése
!

l, lmmateriális javak

tll. Beíektetett pénzügyi eszközök

Foi,góeszközök

FORRASoK (PASSZlVÁK)

t SZKÖZOK ÓSSZESEN

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozásieredmény

lll" Leköiött tartalék

iV. ÉüékeléSitartalék

Tárgyévi eredmény alaptevékenysegből
(közhasznu tevekenységből)

G, passzív ictőbeii elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN

Ny.v.:í,0 A nyomtatvány papír alapon nem küidhető be!

11i

iivt}l,ntatva: 2s1 7.05.02 1 0.08,57



A kettős
egyszerűsített

§zervezet / JoEi szenrély szervezeti egység neve:

könywite§É vep,*tő egyéb §getrvsuet
beszámotója és kög*eásznúsági eneÉ}ié§r§ete

28X6. év

ií it,lrl*.*trí Va§Hle§ Milvelrr,ti &g Kle[tr;rr§*i!x É1;yÉ§iiigl

?K-242

Az egyszerűsített érues beszámoló ereelrnértYkirnutatása 
íAJatok ezerforintban,)

]___]-.----_--_1 _
I nlapte,lékenység j Váilaikozásitevéí<enység 1 Csszesen|,

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév elizr|ev elaza ev
helyesbiíése

tál,Evé\, eíőzó év elazoev I tálgyev
h./ye.Sb/tese l

], Értékesítés nettó árbevétele

3;-á[l"''' 
saját teljes ítmények

S 
=qyéb 

bevételek 393 1 96ü a!o2 1 960

ebbijl:

taqdij,
alapíiótol kapott befizetés x3 1{1 l..) 10

líiinüg3táSok 380 x 9s0 3ECI ]- 950

-1.- ilénzüovi m[íveletek
i:e,léle!ei"

I

l

4,., a_}SSZe§ bevéte| (1+-2+3+4) 393 1 E6ü 393 1 960

i ebnői: közhasznú tevékenység
i bevéteiei 380 jL :'t}ij 3Efr 1 968

5. Anyagje!|egű ráforclítások 304 t 082 3ü4. 1 082

6. Személyi jellegű ráíordítások 7

ebbői : vezető tisztségviselők
jUttatáSai

7. Enékcsökkenési ieírás JJ 42E l3 428

8. Egyéb ráfordítások .1 .j

q. Pénzügyi műveietek
ajioítj liarsal

i',, Osszes ráfordítás
,[.] ii L7 ! Q+o) 3].9 1 52ü 31.3 x 520

{]hbcji, kt_}zi}aszn ú tevékenység
rái*r,rj itásai 319 1 520 3].§ ]. 520

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) 74 4Jcl 74 44a

i0, Atlóíizetési kötelezettség 7 7

D. TárEyévi eredmény (C-10) 67 44-ü ^j 440

Ny,v,:1.0 A nyomtatvány papir alapon nern küldhető be! Nyö{íitatva: 2a17.a5.02 1 0.08.59



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyr".iűiítutt beszámolója és közhasznúsági rnelléktrete

2016. év

n, 
"g}=r.rűsített 

éves beszárnoló eredrTrénykimt*tatása 2, (Adatok eze r forintban.)

Osszesen

l C Az Europai Unio strukturális
i alaniaiból, iilerve a kohézios
i r\iápbol nvuitott iamogatás
l

D. NormatíV támoqatás

E A személvi iövedelamadó
meohalarozótí részenek adózó
rentielkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996, évi CXXVl
töryény alapján kiutalt összeg

Könywizsgá!ói záradék

m NemAz adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva, n

Ny,v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küidhetó be! b{yomtatva: 2017.05.02 10,08,59

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

n r *** n l !i*§L{tB§ !l§ üiu*sr *.ti *s l{il [tL{ náü i s E4jy*xÉj §*,t

Vállalkozási tevékenység

elóza év I elozó ev

Tájékoztató adatok

A Központi költségvetést
tamogataS

B. Helvi önkormánvzati
koltsé gvetési támogatás

F. Közszolgáltatási bevétel



A kettős
egyszerűsített

?s3_6"

l-. §zervezet l.}ogi személy szervezeti egység azcylosító ai:jaiai

]".1, Név: szervez€t

*i: *n i V nsrltag Fo{i!v*s.r erei xx ltx ltil rgi ! * F tt ! *-q ij | *t

tr.2 Székhely: S

lranyítószám:

kozierület neve:

Település brecen

könywitelt qleaető egyét* §zer,ve}rfl É

be szám"n o§ó j a ó s i<önhásr,núságí rrle§Bé}aHe $e
PI<-242

zerveZet

FpIiE
r'. ö / l er L\|L":. ;+l lc1, . 

:

'-n]e.]L, ! ;,;i:| 
---

Hazszarn, i;;--_l Lépcsőház: I ;ib{ l

t,]. ttév: Jogi szernély szervezeti eEység

I

1"2 SzékheEy: Jogi szernély szervezeti

lrányítószám. t[m Település:

közterülei neve

3,3- Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

eEyse$

l

adószán,la:

|<özte rLllei je!lege:

r'9] F& FiqlS,Ft [riE@rl@
:*l9_i4' -trrl'F@Ir

EEEri,"lEEElE -P -F]E

--------l

]..5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység

1.6 §zervezet l Jagi szen,lély szervezeti egység
kópviselőjének neve:

1.3 Bejegyző l JoEi szenré!lyé nyilvánító határozat szál,na:

1.4 Nyilvántartási szánr: ("Anyaszervezet")

i

ikarr:ios llona
t

2. Táe.gyévben végzett alapcél szerintí és közhaszníl tevékenységek b*lxutatása

F. =li,ss;ltt Jt**t€,""lJ",1 tOváirh,á i5 fi $rfiri!]e,r l"*,,',r.'.,ü,a,,} lLr.;rL"s"'t,; i_,,;1,1,;li,;,,;/,:Itit,.';, :'.a;íí,íl:i:kÓt|Ott
|,,,-,,.*lirttkliílüi i:É it Juriialrs ;iro13ralnck, valattrit,,l 3 Vási,il1![,tltii h,$.llltas tl'.É,l9letl:!+lr5l'lrPi:

irret.1,pl*s€§*,n. Tn!:b Et§yLiltttl!.iF{ii$ri,ni rti*6;ilB*p,:liátt i§ l,{*1*l{. §:;iktmai *,s kn:n-lrtv*l*iiif§i 5;*ijítg*§Ét

itll-upttllt arfu;l,g,*,s{.il*,t tagnalnak, fl*[yairtat*safi {iíiT*§E* a. pá}y;u;rt*llat, *r*§-3,*h k*r,.l! hrlttt-tt ti}gfir',y€r'[ 3í
|t(j.l.rs,iiet. az trlyiker ?ül§-bait !)C)l,t,/oii!,űfiUh:e its5ö-lrt,.lI:Q*;iii::l"iZ*ri ,',ril!tEtli'r1l:rt"i,:,.,i i}"r:ll.ti

ir*,tgr*r ri*:*le,l* }Sl-T4:*n k*rüi snr,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása {tevékenységenkéltt}

l_,.
|§riznxive! ddés i ;e riekenység

közfeladat, io;szahálvhely:
[r*r.-+*a'.._*t:, jyglya3o jr-l

i kulclntis teki ntettel a Közművelődési tőrvény 76-78.§-ára _l
i 3"3 Kózhasznú tevékenység célcsoportja: _______]| " " lUeU! eüL'í í e§ V{-}í tldirK[-rl Ár.:ie! }t-'rt ldnu3}d!!d ____ l
I

] 3.+ Xözhaszrrt't tevékenységbő| részesulók létszánra: grii____]
j 3.§ K<lzhasznú tevékenység főbb eredményei:

iir, i*rr,r*, i.,trtpg --Jililla|i, ha Fo l,;ltoii,,,rrr l rair.::;arr 

-;z,+U;i,.iú,l 

* *-q íRlL]";,l,!.i t,i

iii *i:etr:etleirtek bltt,:sitása a kis ü§üpfilt*§ *s. sz*.kktr*5 $1:;xi;lilrtrr§§§V. k*lÉit§i]§F},
l

l

Ny.v,:1,0 A nyomtatvány papiralapon ílem küldhetó be! l{y$íint§tva: 2a7,a5,a2 1 0.09.00



A kettős könywite§t vezető egyéb szervepe I

egyszerűsített treszámolója és §<özhasgmúsági rx§e&Béklete i pw-z+z

liyomtatva: 2a17,05,02 í 0.09.00

283.6" 6v

F
i

i 5. CéI szerinti iutattások kimutatása

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ebr*.cen i Vá§LJI*§ F,,§ Livóxr*tí *s Kll ttx rát is E$ yesii i et

5.1 Cél szerinti juttatás rnegnevezése tr*|őző é,", Tálgyév

!

i 5.2 Cél sze;,inti juttaiás megnevezése Előző év Tátgy év

53 Cél szerinti jutatns megnevezese Liőző élt Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

CéI szerinti juttatások k!mutatása
(mindösszesen)

iAti atok ezer forintban.)

I

I

Ny.v,:"1,0 A nyoíntatvány papír alapon nem küldhető be!

6.i Tisztséq 7lőző év i1) T-árg

Tárg,o.Z _lisztség E|őző ev (L'l

Vezető tisztségv!selőknek nyújtott
iuttatás {mindösszesen) :



|-
l

l

A §<eÉtős
egyszex"űsített

könywite&t vr::z*tő eg3l éBl gzert,spet

b cszácffi oBó j a és k"l rí:ás p-n ús á gi rme§[ó$<§ete
PK-Z42

2í}n6" érl

§zervezet / Jogi szernély szervezet! eEység neve:

irlr,i: rer n rr l \íő§ tlites ft,lirivp*z nt$ és P,li,re §tu ililt !s Éq§*3ü í * É

?'. Köehasznú jogáilás megállapításához szükséges nrutatói<

C, A személvi iövedeiemadó meqha-tározott részének az
adózó ren d e'l k'ezé se szeri nti fel hásználásáró [ s zóló
1996. évi CXXV|, törvény alapján átuta|t összeE

D. Közszolgáltatási be"Jétei

E, Normatív támogatás

i P. Rz Európai Unió strukturálls alapiaitról, illetve
i a Kohéziós nlapbó! nyúitott táinogatás
l

i c. xorrlgált bevéteI iB-{c+D+E,{"F)]

In :iarol, ::er ícr,ntbail-)

1'árgyév (2)

l

1

l

! i+" Osszes rá-fordítás {kiadás)

i l, Énuol személyiie|ieEű ráíordítás

.3. Közhasznú {evékenyséE ráfordításai

j x. rárqyévi eredmény

E rőf o r rás e l ! átotts ág r;l u tató i

Eciv, 32, § {4) a) KB3.+B2}/2 > 1,0aa,űOa,

l §cfv, 32, § (4) b) [Kl+K2>=0]

j r-^*,.rrI rLi,.., . -:\Z § ( 4) c) [( l 1-+ i 2 -A 1 -A2) /(H 1+ H 2)>=a, 2 51
ii------

Társadal rn i támog atatís ág mutatói

32, § í5] a) [{C3.+C2)/(Gl+G2) >=g,g21

! ;,,,

- ----
ir6'

l-, A szervezet munkájában közrenrűködő közérctekű önxÉntes
tevékenvséqet véoző személvek száma
ía közéráekÜ önkőnies tevékónységről szóló
2oos. evi LXXXVl!l, törvénynek nnegfelelően,

h,iutetó iery.^.sliése

Litltató rci1esi'iése

l,/enl

n
il
M

iúlla \l

[]
Er

32, § i5) b) [(J1+.]2)/(H1"+H2)>=a,5j

32. § i5) c) [(Ll+L2)/2>= ffi fő]

Ny.v.:'1,0 A nyorntatvány papir alapon nern küidhetó be! \iyclr::tatva: 2ül 7,05.02 1 0.ú9.Cí



A kettős
egyszerűsített

könyw§teHt vexeÉő *g3léfu sgervgz,eI
beszáwao§ója És B<öahasxmutsági rm*§[éfiqáete pK-242

2sg§" 8\i

|Ú t:i:,i., -]n i,l rrs Lr rii til Live.gr etl *g §ic §tx rei i s E ryy*,;ii § *,l

j Támogatási progi,am ellevezése 13 rrap _ 60 éu iávlataból _ i(iá;lítá5 é§ iilleIaií.iii;jiú9áEi el6adás Pa!las Fele!]t:i955,úS ijanllÓ;ának ilgntén

iárrrogaió meclnevezése: Közép- és Keiet,*,l"ll,ópai Tör,'Léir,*,lc,nr és Társarlaloi,n Kut;rtásá{:rt Köza|apítvány

kozílonti koiiséqve iés

önkormányzaii köi iségt"leiés

Tárnoqatás forrása:

I l aticqatas ldőtal,tama|--
il ]'é.inooatási összect

i , ebiri'i a tárgyéi.,re jutó összeg

nemzetközi íorrás

más Eazdálkcdó

2*L6 "t}g,2,? -2N] 16, 1 l" " 
29 "

3- sCIü üüú

1 500 00ű

il
i]

M

i - tárgyevben feihasznáit összeg: 1 500 Eü0

- tárgyévi:en fciyósított összeg l- 500 üOü

Iántogaiás típusa: visszatéríte nCU [-i vissza lein iér,iienció

TárEyévlren íelhaszrrá!t &ssaeg i,ós;-ietezése jaücínlen[.lér: |:

3- 500 üüü

Felira!mozá.si
i

i U§szes€fi:
l 1 500 üOú
L__,__,____-_

Tánr o gatás táíEyévi,íel h asznáiásának s;iive g es lee n,l utatása
_ ;--

jr: : ; kr!: útt, l:* gz*rres*n*"
l
]

Az üzleti évben végeett ,íőlrb tevékenységek'és prc;glaryiuk [regy;uí.atásű,

üü*ill liür]&{itt:aágl]! *.§*8t,tÉtryxi{" i{xl&kp5l#"rir ltalttlat; kt!ii., ir:tl;,rktrv itjiiurgi ,*l**tíllii í,1_!,{,Jli. v;itat,rlirlt

.:l§j{:§ülatait kiltata,rta|va ae 1"$56-os n,r*el*tttlek*ze:j IQrílli a 1i;.rtal 
,l, 1,i,-.111l.F,,i;l;'}:itÉi,J "liJ,r,lrlt: ítl,,lf,u[,(Jü kan"

l;itiir"il,trn"'Si*badtni;, *|lU{- UárL!rlk|" Lllt}!-l preduxclr_riaE. Fiei íl,ii ,];,:;C,, j]it]i}íL]df,3] eí il |fl,tl,.. ii,3,: F:t1,*iif,tÉs kÜzÜs
Lti,*clrti:*rl j,,ikrls ill§4clé,c*i1..i1te&_Éé_íeli!r:§rlrr:llrq_lk.

§zei"vezet i Jogi saemély szervezeti egység neve

i.i7"v.:-l.s Á nltar,{t;rtvány papír alapon nem küldhető be! l{yi]ífitaiva: zúlV,05.C2 1 0.09.01



A kettős könywlte&t s,ezető e:gyéh szervegef
egyszerűsített beszámotój* és kögtlá§u§luísági me§lék$ete

PR-242

§zervezet f Jogi személy szervezeti eEység neve:

Gyermekn,lapi renclezvény

De lrrece n Me gye i J o g ú Város Ö n ko rn:át,lyzr-lta

|<özpcnti koltsegvetes I
L1

rü
i4]önkormán5lzati koi tségvetés

1'árrrogatás forrása
nemzetközi íorrás

más gazdálkodó

l ,-,; I i)illooatas tOCi&}t3rTlá 2ü16.CI5,02,2ü16,07,31

i 
-l-iimcgatási összeg

i - ebi:ői a tárgyévre jutó összeg:

- tárEyévben felhasznáit összeE;

visszatérttendo i*tLl
vissza ilerT térítendő

ffi

Tárgyévben íelhasznált összeg részlelezése iogcínlenként:

5zeniélyi

i Fl:lhaimozási
I

i O=u=**u,r,
i

Az üzleti évben végzett főbb tevékenyséEel< és program§k b*!,n{"itatása
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Tárlogató nregnevezése :

- tárgyévlren folyósított összeg:

Tárltogatás típusa:

Támogatás tárgyévi íciínasznáüásának szöveges bemutatása.:
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A B<ettős könwvlte§í l,g_,ze€ő egyéb szervezet
egyszerűsített beszárr*oíója ds köp.fuas:nntasági rgteBlókfrete

2§}l6, eV

i Tamogatási pro0ram elnevezése: Juniális - nyárköszórrtő csa!ác!i rendezvény

i "i'áiricoató inegrrevezése Debrecen Megyei Jogú Várcs Önkorrtlányzata

közponli költségvetés I
önkormányzari köitségve |és

Tat.rcge.tás forrása
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tatnogatás tdótartama: 2CI16,s5,ü2.-2CI3_6,06.17,

50 00ü

50 000

50 080

iátgyér,be n fOlyósított összeg 5ü 000

'i aiToüaíás tipUSa: visszatérítendő f, viss:a rlem |er]iendo

Tárgyévben felhaszná!i össze§ részletezése jogcíment<ént:

50 90ü

Támogatás tárgyévi felhaszrtálásár' ak szóvegee ben,ltitatá_sa:

táttlüel.ttas r]!irF!le[ a Jultip"!rs i:eirotírarrtiairtah ltrratrsllrr,fíi:fi!r1 i"r,,,'iLf§tLi!.,,

Az üzleti évben végzett főhb tevéi<enységek és progra.rneik liertruta!.ás,,i
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

br*rxl,i í \f agtlías &,§iiu*sz tti es Kn }ttl t ál i s E r1 y*eii i *t

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre iutó összeg

iárgyévben felhasznált összeg
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A kettős
egyszea"űsí'tett

§aónywrüte§t vee,*t ő eg_véb §EEí,\ 87,:€ t
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§zeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
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i'i'arrli:3ai,á-.i Drogral-n eInevezése. Mű [<öci és ! iárti:gatás

VOK§ Eqvetértés ít4űveiórlési !{őepotltja

közpcnti köitségvetés

önkormányzaii koltséovetes

r-rernzetkózi íoi,rás

más gazdálkoCó

Támoqatás időtartama: lt-rtb "U _L" UJ.-"4U l-§ " -j_l,..J-L.

l

; - iát,6yév"len feihasznáit összeE.
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l tá.igyé,;!:eníclyósítotiösszeg
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visszatéríteildő 1-1 vissza le n: téritencő
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Támogatási összeg

- ebből a tárgyévre juió ósszeg:

Tárgyévben feihasznált összeE rés:lletezése !o9cíaneltként:

TámoEatás tárgyévi felhaszrrálásának szóveges [.lenrutatasa:

I az ijzEeti évbert végzett főbb tevéiteni,segelr. *s pi,ogi emok hsmilta;ása
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