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egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-142
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EBü0025506

Tárgyév:

r,Trrila

szeívezet neve:

szerYezet székhelye:

trányítószám: ffi l clgPutE5. I

közterület neve:

Hőzszám: l

Közterület jellege: l",*--l
r-_--l

Beiegyző határozat száma:

Nyilviántanási sám;

szeívezet adószáma:

Etr ffi FTT.],Tin/FTol o[,]/ m
m-m-EIsl0TlTTTl
EEffiffi-E-m

kepvlselo neve: I

Képviselő a|áírása:

Keltezés:

Hajdrlböszörmény EffiE-ffi-ffi
Ny,v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok eze r f orintban, )

Előző év Előző év
helyesbítése

TárgyéV

EszKözöK (AKTíVÁK)

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Foígóeszközök 1 57! 6 301

l. készletek 7Lc L 477

ll. követelések

lll. Értékpapírok

85! 4824

c, Akív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 573 6 301

J6pp45gK (pa5521yAK1
-j-. 

=aEt6[e
L47 3 969

l. lnduló tőke/jegyzett t6ke

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lV. Énékelési lartalék

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységb0l L41 3 969

Vl. TárgyéVi erdemény Vallalkozasl teveKenysegDo

E. céltartalékok 1,432
"332

F. Kötelezettségek

l l. Hosszú léjáratú kötelezettség€

lll, RöVid lejáratú kötelezettségek

G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN I57i 6 301

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.37

szeruezet neve:

|V. Pénzészközók

l. Hátrasorolt kotelezefisegeK
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Az egyszeíűsített éves beszámoló eredménY,kimutatása (Adatokezeííoíintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előzó év előz6 év
helyesb[tése

tárgyév előző év előző év
hely6bítésí

tálgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2, Aktivált saját teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevétélek 26E 16 78| 26t 16 78a

- tagdíi, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások 263 15 93l 261 15 93:

- adományok

4, Pénzügyi műVeletek bevételei 1l 1|

5, RendkíVüli bevételek

ebból:

_ alapíótól kapott beíizetés

- támogatások

A. összes bevétel (L+2+3+4+5) 26! 16 80l 269 16 80(

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 39í 39í

6, Anyagie|legű ráfordítffiok 2i 1 16É 1 16t

7. személyi jellegű ráfordítások 273t 273l

ebböl: Vezető tisztségviselók
juttatásai

8. Értékcsökkenési lehás

9. Egyéb íáíoídítások 7,. 8 83' 7: 8 83i

10. Pénzüovi műVeletek
ráfordítása]' 3! 9( 3! 9l

szervezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és városi

Ny,v.:5.2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.37
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Akettőskönywiteltvezető egyébszervezet _ _ l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

szeruezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és Városi

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papíí a|apon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2015.06.o5 21.11.37

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY,kimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási teVékenység összesen

előző év előző év
\elyesbíté5e

táígyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév

11. RendkíVüli ráíordítások

B. összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) L2í 1283:, 12É 1,2 83l

ebből: közhasznú tevékenység
íáfordításai tzí t2a3: 72E 7283:

c. Adózás elótti eredmény (A-B) í41 3 96! t41 3 96!

12, Adóíizetési kötelezettség

D. Adózott eíedmény (c-L2)
L4'. 3 96! L41 3 96!

13, JóVáhagyott osztalék

E. TárgyéVi eredmény (D-13)
L4,. 3 96í L41 3 96!

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 25í 13 10! 25l 13 10!

B. Helvi önkormánvzati
költséÓVetési támogatás 237i 237i

c. Az EuíóDai Unió strukturális
alaoiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személV iöVedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. éVi
cXXVl.töruény alapján kiutalt
ossze9

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok kónywizsgálattal alá vannak támasztva. 
KÖnYwizsgálói záÍadék ! r9"n fi Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze1 __ _ l _ _ ,^

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-142

1. szeívezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 székhely

lrányítószám: EmE Település:

közterület neve:

L6€ylá

Közterület iellege:

Hazszám: f,| Lépcsóház: r-_-l emet"t, [|
1.3 Beie gyzó hatá]ozat száma: m. ts. msPrn' E oIoI4' m
1.4Nyilvántartásiszám: ffi.pp]-rdsFFrrn
14szervezetadószáma: EEffiffi-E-ffi
1.6 Képviselő neve: Gyula

2. Tárgyévben vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Eilménvi ttaio{rsáqi Múzilm €rkölc§i é§ffiyagi €mogáti§. á Háitíúság n*gyományának,
*u;iek j"rr"gh énéí(sin€ktraÉk§nyv6delmgé§megörl€se. A "}iaidú }{adist(ola* mü*ödt§tés,
tragyomáriyorz-es íoryíátása A rraid(lgi§i Múz€11m kiadványáinak 14mogaíá§ lsmg€tteriesztö
}lq kiíáncíulások é§ táborozások gervezése, íendezés€, sgltese,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2Közha5znúteVékenységhezkapcsolÓdókÓzÍeladat,iogszabályhely:m

3 ? Kö7has7nú tevékenvséo célcsoDortia:

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma: r---------l
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

k€ll€keit §ikerült

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány paPír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Égy€§ülel

1.2 székhely

lrányítószám: mEE Telep0lés:

közterület neve: Közteíület jellege: l;";-----l
r---__lHázszám: E-----l Lépcsőhaz: r-_-l e*"l"t, |----_l

1.3 Beiegyző hatáíozat száma: m. m . bT-rls ro mlEolol4' [!
1.4Nyilvántaításiszám: m-pp-lTildlTiTn
1,4szervezetadószáma: EEffi-E-ffi
1.6 KéPviselö neve:

2. Táígyévben vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

um er*ötei ésanFgi timo§álá§ A tltj{rl
haÉkDny védelm€ és megórzése. A "HaidúífifiEmIék jillegit €rrdicinek harÉkDny védelT€ é§ T,es9riry: A_"}laidú hJi=k:!11T!1+9_,j_*,

iáya1n;ő6r.-é= l*rvora=* n xaiatl-sxgi Mrizeum u*ványamk táir*gatása. l§mg€tt€rj€sztö
*<, ÚiránduÜsck és íát*rozások §ztrffiése, íendezése, §egítÉse,

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2KözhasznúteVékenységhezkapcsolÓdóközÍeladat,jogszabályhely:T

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoporti",

3,4 Közhasznú tevékenységböl részesu|ók létszáma: r--------l
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

;teEet§ég.es diákok rfig€t€g élménn},€t és tudássl gáz{t€cdt*li

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhetó be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szeruezet neve:

Múzeum Baíáti köíe közhasznú és Városi

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány Papíí alapon nem küldhető bé! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38

4 Közhasznlí tevékenység éídekében íelhasznált vagyon kimutatása (Adatak ezer tointban,)

4,I Felhasznát Vagyonelem me9nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

támogatásol t2a37 Bérklg, bilkklg, é5!köúé9édés, íé9és2dl 6o

4.2 Felhasznált Vagyonelem megneVezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

kozhasznu tevekenvseo eroekeDen
felhasznált Vagyon kimútatása
(összesen) L2831

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált Vagyon kimútatása
(mindósszesen) 12831

5. cé| szerinti iutattások kimutatása

5.]. cél szérinti juttatás megnevezése Előző év TáIgyéV

5.2 cé| szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy éV

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitotr iuttatás

6.]- Tisztség Előző év (1) Tár1yév (2)

6.2 Tisztség Előző év {L) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségViselöknek nyúitott
juttatás Összesen:



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I Vx-tlz

szeruezet neve:

Múzeum Baráti köré közhasznú és Városi

Ny.v,:5,2 A nyomtatvány Papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezeí íoíintban, )

Alapadatok Elóző év (1) TárgyéV (2)

B. ÉVes összes bevétel 26§ 16 80(

----e666F-
c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének a2
adózó renddlk'ezése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. töruény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 26! 16 80(

H, Összes ráfordítás (kiadá§) t2l L2 831

l. Ebből személyi jellegú rálordítás 273t
J. Közhasznú tevékenység ráíordításai Lzl L2831

K. Adózott eredmény L4: 3 96!

L. A szervezet munkáiában közreműködö közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző személvek száma
(a közéraekÜ önkéntes tevékénységről szóló
2005. évi Lxxxvlll. töruénynek megíelelően)

Erőíor rás el l átoft ság mutatói Mutató teljesí|ése

Igen

Ectv.32. § (4) a) KBl+B2y2 > 7.0oo.0oo, - Ft] a D
EC|V.32, § (4) b) [Kl+K2>=0] tr !
Eclv. 32, § (4) c) rl1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25] D B

Társad al m i támogatottság m utatói MUtató teljesítése

Ectv,32. § (5) a) [(Cl+c2)/(Gl+G2) >=0,02] ! E
Ecbr.32. § (5) b) [Qr+J2)/(Hl+H2)>=0,5] tr D
Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 íő] tr tr
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"gy.r""íísít"tt 
beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I 

PK-142

Támogatasi program elnevezése:
ffiöp.@
6;.úiteór-s l*gt 

"*á"}*i. 
nép§3grü§lrÉ§€ a Hajdű§á§i iáú,€xm ae§i Eiií€ átel

Támogató megnevezése:

Támogalás íorrása:

kózponti költségveté. m

önkoímányzatiköltségvetés t]

némzetközi lorrás t]

másgazdálkodó !
Támogatás idötartama:

Támogatási összeg: 242a4LL3

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 7 sL7 ao4

- táígyéVben felhasznát összeg: i 447 o5o

- tárgyéVben ío|yósított összeg: l a!7 a04

TámogatáS típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

személyi

Dologi ,M7 o5o

Felhalmozási

osszesen: i 447 o5o

ramogátas tárgycvi felhasználásának szöveges bemutatása:

i Kíire Közh§znú Egysül€t átal" címü

;"Ű;á^ ;H",;"úiö526;';áy e. vonzáskórzetéóen taÁuló diákok számára olyan komplex tanórán kívüli

ts€lé§i_§ldalá§i progrmot<a1 rJgÚtoi*"oxra o.*ez €gyesiileünlq melyek lrozzáiárulnak a |filtüfáas tudálosgág é§

dteiez6képesseg m€alapozásához.
;iórá"i x"rüraii es'gasztícnáiai szskkör, Bö§zöfmé§yi cserger$s, !{*di§nreíeű tlaP, Képzömúvé§z€t, liáidlisági

+g[tmrinyorzó szakkir, vissza á g}lö,kgekh€z, Magyil-Lengyd nápslc

Ny,V,:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38
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A kettős könywitelt vezgtő _egyéb s7,prvezet l

"gyr""itirit"iid;;;á,ilüi; 
6 kó;h;fi úiigi melléklete I 

rx_t+z

Támogatási píogram elnevezése:
ffiffi-_M_lgffi-
ffi} t-árt-qrJ*"r*rndd§!&i lrt!áb e*ü (§e &rhenÁ Eg}.§{rl* É!!íÉ!ó§ Ldq*§

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

'kózponti költségvetés ts
önkormányzatiköltségvetés t]

nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama:
!{r14, g7.01, _2§15.06.30.

Támogatási összeg: ) 995 513

- ebből a tárgyéVre .iutó ósszeg: t 991 605

- tárgyéVben felhasznált ósszeg: t 171 993

- tárgyéVben fo|yóSított összeg:
l 991 605

Támogatás típusa: Visszatérí€ndó t] Vissza nem térítend6 m

Táí9yévben felhasznált össze9 részletezése jogcímenként

személyi z 735 634

Dologi €6 359

Felhalmozási

osszesen: 3 171 993

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

programok bemutatasa

rá aomrmtetald(€|§§egíós€.

Ny.v.:5,2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhetó be| Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
{EA_I{K-14-M{5§5
lrúkiidé§i Támca*rÁs

Támogató megneVezése: :ffiberi Erófüríá.§ok Mi§is=táir.má

Támogatás íorrása:

központi költségvelés m

önkormányzatiköltségvetés I
nemzetköziíorrás I
masgazdálkodó !

Támogatás idótartama: |it14.o4.o1. ^2815,{x}.2{t.

Támogatási összeg: t00 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: ,00 000

- tárgyéVben felhasznált összeg: i0 000

- tárgyévben folyósított összeg:
300 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n visszanem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése.iogcímenként

személyi

Dologi 60 000

Felhalmozási

osszesen: ;0 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

költ§é§eiíe. RUhá lrégít€§

TrTaErEvEFn-véT-áalóFFtievékenységek és pro9 ramol( bemutatasa

szeruezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és Városi

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháÖznúsági melléklete I lx-t+z

szeruezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és városi

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomiatva: 2015.06.05 21.11.38

Támogatási program elnevezése: bidlibó§d.mÉíly vfuNizFortíád n§*sió§!íd in.tegrilt bjlé§rE* g{lh§d( ileidtii*ÉzórftÉrry

Támogató megnevezése: afiEbŐEörnlEny Város P€',aáím€Éteri Hivatalá

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvelés 

m

nemzetközi íorrás t]

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: §:L+zy28

Támogatási összeg: ! 271 850

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: z7]-85o

_ tárgyéVben felhasznált összeg: |.2l7aso

- tárgyéVben folyósított összeg:
|.27Laso

Támogatás típusa: visszatérítendó [ visszanemtérítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

személyi

Dologi
2 27r aBo

Felhalmozási

osszesen: z27Laso

Tám09atás tárgyévi felhaszná|ásának szöVeges bemutatása:

líe,ngsoí§z3l §zwezéséVel, §e§í€rrdEÉ§év€l l€pc§olar§§ kóltségek

TzTz|étiEúreh\régzett íóbb tevékenysegel( es programoK bemutalasa

@ éé városi laegyt*t p*rtlrxseg $íÉss*l *rysolats §énií}§=ar§z*ta váTó§fsjle*r€§i
*o:i mryütosrnr*a Érdd<ébm r*j* * lEjdúbai*orm€nyi citit §z€fiíez.t€k fiunkatárgit, rc*őit á§ d(tivi§Éit
ráÍtiítg.iíé!!!



A kettős könywitelt vezető egyéb _sz€rvezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Támogatási program elnevezése;
s§&zarl4íl§P
rágdsz tábor megseervezÉss

Támogató megnevezése: 'a,EEbó§zörmény 
V&§s ör}l<oínránlaáta

Támogatás íorrása:

központi költségvetés I
önkormányzatiköltségvetés B
nemzetkózi íorrás I
más gazdá|kodó [

Támogatás időtartama: Hr14.*.&lL.an14.8a.0&

Támogatási ósszeg: [00 000

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: [00 000

_ tárgyéVben íelhasznált összeg: 100 000

- tárqyéVben folyósított összeg:
l00 000

Támogatás típusa: Visszatérítendő [ Visszanemtérítendó E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként

személyi

Dologi t00 000

Felhalmozási

összesen: t00 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

@ lú fil*rg§ saít§líz Ddtan ti9fr§e- R€§d§z t&ar ád és italíogy§szrá§i
ct}ttségs.

ilís§zvstd €$y r€§é§€É fetí#§ miildm fiilItk&lyem*á*& t§.é|gry húz:áj*rulé§ v€§záyeEEi€ltf&€sz*ii
ir€k§égűrlk s€gmsntÉ§ét!€E.

szervezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és Városi

Ny.v,:5.2 A nyomtatvány Papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.05 21.11.38


