
PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

ortobágyi Tibor Tamás

Kitöltó verzió:2.98.0 NyomtaWány verilő:L.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26,58

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

kemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

ldőszak terjedelme: eoész év [| töredék évn
időszak kezdete időszak vége
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eqyszerűsített
éves beszámolója és kö-ihasznúsági meiltklet

2019. év
PK-i42

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

o3
ldőszak terjedelme: eoész év ffi

Tárgyév:

töredék év

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozík!
a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
n

Kitöltő verzió;2.98.0 Nyomtatvány veíziői]-,z

2 o t 9

2 o 1 9 2 o 1 9 1, 2 3 1

Tibor Tamás ()§l

*

szervezet neve:

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
Szervezet székhelye:

lrányítószám,. Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege:
út

62. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
kányítószám,. Település:

közterület neve: Közterület iellege:

Házszám,, Lépcsőház; Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám

ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE_E-EFl
p4ery ez.e}.l. Jogi személy szervezeti egység
Kepvlsetolernek t}eve:

Képviseló aláírása: #

Keltezés:

l(ecskemét

6 o 0 o

o 3 0 2 o 0 0 1 5 1 2

0 9 2 92 0 2 0

Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58

kecskemét
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-s42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kecs kemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesü let

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszxözör (nrrívÁr)

A. Befektetetteszközök 98 54

l, lmmateriális iavak

ll. Tárgyi eszközök 98 54

l}l. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 7 499 6 895

l, készletek

ll, követelések 5 59

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 7 494 6 836

c, Aktív időbeli elhatárolások 10 10

ESZKÓZÖK ÖSSZESEN 7 607 6 959

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 2 ool 4 065

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll, Tőkeváltozás/eredmény _4o3 2 001

lll. Lekötött taítalék

lv. Értékelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(kö2hasznú tevékenységből) 2&4 2 064

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. céltaítalékok

F. Kötelezettségek 648 435

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 648 435

G, passzív időbeli elhatárolások 4 958 2 459

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 607 6 959

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió: 1.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves bászámolója és kölhasznúsági muÍtkl.t

2019. év

PI{-í42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év e!őző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

érgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 13 618 L2 460 13 618 t2 460
2. AKivált saját teljesítmények
erteke

3, Egyéb bevételek t3277 15 268 t3 277 15 268
ebből:

- tagdíj 19 25 19 25
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások t3 257 t5 242 L3257 15242
ebból: adományok 818 7766 818 L766

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"- 2 0 2 0

A, összes bevétel (1+-2+3+4) 26 897 27 72a 26 897 27 728
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 26897 27 728 26 897 27 728

5. Anyagjelleg ű ráíordítások 15 610 !4 620 15 610 14 620
6, Személyi jellegű ráfordítások 8 681 10 991 8 681 10 991
ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 154 44 154 44
8. Egyéb ráfordítások 4a 9 48 9
9, Pénzügyi műveletek
raloroltasal

B, Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 24 493 25 654 24 493 25 664

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 24 493 25 664 24 493 25 664

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 2 4o4 2064 2 4o4 2 064

10, Adófizetési köte|ezettsé g

D. Tárgyévi eredmény (C-1_0) 2 4g4 2064 2 4g4 2064

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Kitöltó verzió:2,98.0 Nyomtatvány verziő:L.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16,26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Kitöltó verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:.L-Z Nyomtatva: 2020.09-30 16.26.58

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Ad atok eze r fo ri ntban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 3 434 4367 3 434 4 367

ebből;
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás 9 000 9 o0o 9 0o0 9 000

ebből;
- normatív támogata§

C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Ala§ból nyújtott támogatáS

D, Az Európai Unió költség-
vetéséből vaqy más államtól,
n emzetközi s2'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározód részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cxxvl.törvény alapján átutalt
öSsZeg

108 106 108 106

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 818 1 766 818 1766

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak üámasztva. n lgen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb sze_rvezet egJszerűsített
éves bészámolója és köihasznúsági melléklet

2019. év

PK-s42

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 szervezet

-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
1.2 Székhely
lrányitószám:

közterület nevel

Település:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1,2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterúlet neve: Közterület jellege:

Házszám", Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

l 
gEm,EEEFEEM lliT,] 9l4

-E-EE
1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neve: Tibor Tamás

kecskemét

1

o 1 1 2

átlllak a
koeössé§i él etaik és társRct al lrli kapcsolalaik;
sz at) ad i rl ej ti k el tól tésén eK kU l tú rál Ódá§tl k;
hiiéleti lBhetösé§ei k;
családi é§ É§yéni élettik

lsltÉtelektrt egterern tésétrekelüseítése,teliesebb, i§l)t) tnegszervezése e§ aZ e}]rlez sztikséges

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: l(ultúrális

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fiatal családok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Kózhasznú tevékenység fóbb eredményei:

64

rer!tle?tli.lk e§y alkalorrrlrtal
csaláiirl" ]}lBlyBkelr d§§zÉsell 64 fö vett részt {Kecskellté{atr 33, Bácsajtná5§n 31 fü.

évi clxxxlx. tv. 13. §

Kitöltő Verzió:2,98.0 Nyomtatvány verzió:7".2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58

EEEE



'"ta*Éi{ ]Jóú
fiffi
tríTTrlb dl
t"r,lJ}"q
{l|,56"

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-142

1.1 szervezet

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
1.2 Székhely
lrányítószám:

közteíület neve:
EEEE Telepúlés:

Hátzszám,. Lépcsőház: Emelet: Aitó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1,2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterúlet neve: Közterület iellege:

Háuszám Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

I 
oF-TOE,mffiEEm,F],I,|r]

-E-EE
1.6 Szervezet 

' 
Jogi szeméIy szervezeti egység

képviselőjének neve: Tibor Tamás

l(ecskemét

5 1 2o

].. szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: életmódra és családi életre

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2aí-L. évi CCXI. tv. 3, §

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fiatal szülők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei;

ellteveléséletre t4pro§rarltl}lal
cikl$§-§tro,Áí 475 5.alkaltrtárr 79§ esláttye§eti iel l e§§ Bl. Fr§grarr}DkYa§y

Et f{i vet{ ré§zt.

havi
3,741

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:L.2 Nyomtaüa: 2020.09.30 16.26.58

3

a
ezeí] védeltrte, kaiiónó§ tekintettel a csalácti életrees e§e§z§É§es

szexuális útotl terjedö
-§§a l)revenciójá].

aLl29
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg_y_szerűsített
éves bészámolója és köihasznúsági melléklet

2019. év

PK-142

1. Szervezet / Jogi személy szeívezeti egység azonosító adatai

2.íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 szervezet

Kecskemét-Széchenyiváros i Közösségépító Egyesü let
1,2 székhely
lrányítószám:

közteíúlet neve:
EEEE Település:

Házszám,. Emelet: Ajtó;

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 SzékheIy
lrányítószám:

közterület neve:

Település:

I
Közterület.iellege:

Hétzszám,. Lépcsőház: Emelet; Ajtó:

13 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási se;árrr:

1.§ SzervezÉt l Jogi szerné§r szervezeti egység adószáma:

aq-on'm&EEm/F]9l9a

-E-EE
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neVe: Tíbor Tamás

3 o z o 1 5 1 2

a
él etre nevelés, a s{l], - tertiletÉ!1 tlol§OZó

rrl egval ósításá}ran,továbtrkÉpzésélrelt,a kölc§óni}s k§nztlltációk

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabáfyhely: 1997. évi CLIV. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a, 4 va§y § napos Betrtr.ttatóirrksrr klr, &5D fö szakelltber veft rÉszt.
iskola §5 osztály §0 ;redagógusa kaPc§oíódott [)e. 2ü19-1}En tl
l]aí)ot, í}lelyeke11 4lJ fí,veü részt.

Kitöltő verzi ó : 2.98.0 Nyomtah/ ány v er zió:t.Z Nyomtatva: 2020.09.30 16,26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
ef}l l)eli, j§§ok a kór.lyezBt- tel epail é§vérlBl e.}i. Val al}t illt a

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1,1 szervezet

Közösségépítő Egyesület
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szeívezeti egység

1,2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Település:

Közterület jellege:

Házszám,. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 l§rilv;árrtartási sz:árn:

1.5 Szefvezet í Jogi személy szervezeti eg5lrség adószámer

| 
01.1 oFl,ffi EFEEm,[il 9l 9lr]

-E-EE
1.6 szer.V._ezet l Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve: Hortobágyi Tibor Tamás

o o 5 t 2

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2OL1-. évi CXl. tv. 2. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyeíekek, fiatalok, felnőttek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

lit -i Ház kozöserr döl§§zl,!}k a

6ü0 fö Yett részt a "7e óra k§ttl!]r§rlliSsztlril l]élktil" prí}§ráf}}l)an á tttegyénk 9 telBpiiléséll [50 fó

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:L.Z Nyomtawa: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet egyszerűsített
éves bÖszámolója és köihasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti e9ysé9 neve:

5, Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatak ezer farintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

5,]- Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Nem volt közvetlen iufiatás 0 0

5.2 Cél szerinti |uttatás megnevezése tlozo eV Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattáS megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) o 0

6.]" Tisztség Élőző év {1) Tárgyév (2)

Egyesület elnöke o 0

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

A, Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen); 0 0

Közösségépítő Egyesü let

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verziőlL.2 Nyomtatvar 2020.09.30 16.26.58



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

2019. év

PK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

kemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók ( Ad ato k e z er fo r i ntb an.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 26 897 27 72a

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasznáiásáról szóló
1996, évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 108 106

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strulriturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 267a9 27 62,2

H. Összes ráfordítás {kiadás) 24 4s3 25664

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 8 681 10 991

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 24 493 25 664

K, Adózott eredmény 2 4o4 2064

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséo et v éaző személvek száma
(a közéróekü önkántes tevékénvséoről szóló
2oos. évi Lxxxvlll. törvényn ek Íreg-íele!ően)

Erőfo rr ás e l l átotts ág m u tató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § @) a) KB1,+B2)/2 > 1.ooo.aoj, - Ft] B n
Ectv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=o] tr !
Ectv. 32. § (4) c) [(l 7+l 2-AL-A2)/(H 7+H2)>=o,25] x D

T ár sad al m i tám o g atotís ág m utató i Mutató te/7'esítése

ECrV. 32. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=o,o2] D x
Ectv. 32. § (5) b) KJl+J2y(Hl+H2)>=6,51 E D
Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= rc fő] n B

Kitóltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:I.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg_yszerűsített
éves bészámolója és köihasznúsági melléklet

2019. év

PK-!42

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kecskemét a "Boldogabb családokért" pío9ram "bölcsőie" és a családi életre nevelés "mintaváíosa"

Támogató megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés m
nemzetközi forrás il
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2ol9.aL,ot-2oa9.L2.3t .

Támogatási összeg: 9 000 00o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 9 000 ooo

- tárgyévben íelhasznált összeg: 9 000 o00

- táígyéVben folyósított összeg. 9 000 o0o

Támogatás típusa: üsszatérítendő vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Szemé|yi 3 910 363

Dologi 5 089 637

Felhalmozási 0

összesen: 9 000 ooo

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

tántogatástról
3,91ü,363,_ Ft-ot a l}rogíat}lban résztvevő lrlurrkatársat< lrér- jáíLlldl(kólt§égeire;
5,n§9,§3? Ft-§t rlologi kiatlásokra használatltrk fel

"Boldo§al}t) Az ev §oral] ?4
l{Écskerllételt íntézény24 o§etálya 487 rliákjátJ éíttikBl a rendszere§ v§§y

EgyesrilB{ által koordi.lált ciklu§-sho,n/ felvalá§osító foglalk§zá§aink 6sszesea] 475 alkalrrtán 57s9 lálty
fB'!]§fi veti résel"

rlapos C§ÉN Mótl§zertani Berrt§tatót két alkalol}lltlal szervszt(irtk itecsketrtétetr,

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzíó:7..Z Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK_542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesü let

Támogatási progíam elnevezése: -családi Életre Nevelés és termékenységtudatos íelvi|ágosító program" - a szeruezet paoglffiiainak és tevékenységének támogatása

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség (NEA-E-t8-o27 4)

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés D
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó il

Támogatás időtartama: 2018.o1.01-2019.05.31.

Támogatási összeg: 3 00o ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg; 1 914 ooo

- tárgyévben íelhasznált összeg: 1 91/r 000

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése |ogcímenként:

Személyi 0

Dologí 1 9t4 o0o

Felhalmozási 0

összesen: 1 914 o0o

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szóveg es bem utatása:

Az üzIeti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2 §zqk}lai tlapt tartottllrtk a tétrtállait a Kalrosvári Egyháznlegyélren,
év elején t]efejezödótt a Ftlre-koordinátorok kéllzése is,

tOl§-ban 1.n§6.0o0.- Ft, 3019-1ren a felrtlr}taradt a
íel:

P rt r_e-koorr:l i t] átorok ké;rz ésére: 740, 0ü0, - Fr-Dt;
CsEN §zaklnai tlaFök taftá§ára: 144.00ü,- Ft-ot;
CSÉH l}lellt§rálásra: p§O.ü00, - Ft-ot!
C§ÉN Múd§zerta.li BBrril.tatóraj 45ü,Oüü.- Ft-o{;
M FM -proj ekt r§ad -shö!.T szervez ésére és lronyol írására: 3fi 0. 000, - F(-ot.

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány v erzió..t.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közösségépítő Egyesület

Támogatási píogram elnevezése: szent Antal misszió a bácsalmási íiatalok és családok közösségeiért (konz. partnerként)

Támogató megnevezése: Emberi Eíőíorrások Minisztériuma ÉU Feil6ztések Végrehaitásáét Felelós Helyenes Áilamtitkárság (EFoP-a3,7-17-2o17.00235)

Támoqatás íorrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költségvetés ü

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó l
Támogatás idótartama: 20 La,o1..ot-zo 22.o L.oa.

Támogatási összeg: 10 585 544

- ebből a tárgyévíe jutó összeg: 2 453 46a

- tárgyévben íelhasznált összeg: z 453 46a

- tárgyévben íolyósított összeg: 1 868 606

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m
Tárgyévben fe|használt összeg részletezése iogcímenként:

Személyi 2 139 468

Dologi 314 ooo

Felhalmozási 0

összesen: 2 453 468

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

allya!íok lriztosítására e§
elöadói dij kifizeté§érB} használtltrlk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

}}r§jekt tülg-belr két alkfflonrl}lal kBrlilt
t(óvetkBeö alkall}lai ft{ecskernéten BácsalntásotrJ, al}}Blyekelr ö§§zesell §4 fö vEn részt.

a
tartá§át, valálrlillt

a

Kítöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:L,2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és köihasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási píogram elnevezése; 2Qt7. évi S.ZJA ao/g

Támogató megnevezése: Magánszemélyek

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költségvetés n
nemzetközi forrás I
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 108 4,50

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1o8 450

- tárgyévben íelhasznált összeg: 1o8 450

- tárgyéVben tolyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 33 865

Dologi 74 585

Felhalmozási 0

összesen: 108 450

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

3017, teljes dölo§i ezÉí1
1].,435,- Ft-ot .rtiikotlé§i kólt§é§ekre,
§?.015,- Ft-ot cél szeritrti tevékerrység ki*rlásaira

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kecskem ét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesü l et

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:I,Z Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

csAToLT nnEllÉxlEtex
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum c;atolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 KönywizsgáIói jelentés Melléklet csatolva:

Eredetiv el rendelkezik :

n
D

I
n
m
m

PK-542-02 Szöveges treszámoló Melléklet csatolva:

E r e detiv el re ndelke zik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatalva:

E r e d etiv el r e nde lke zi.k :

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás

iooosultsóa iaazolása. amennviben nem o szerve7et saióL céakapuión
', dgy n.e. á. b-e i e g y z e Ű.ke p,v i sé l ő ü g y f é l ka puj a n ke r e sz t ü l ke r-ü l'
e l oter] esztesre o D?sZo mo lo

Melléklet csatolva:

Er ede tív el r endelkezík :

n
n

Kitöltő verzió : 2.98. 0 Nyomtatvány v erziő:L.2 Nyomtatva: 2020.09.30 16.26.58


