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h§szndljuk a Fecabook-or 2üm paíh€]kápcBohrunk ven. Mind honlepünkmind e Fec€book oldalunk
lpíe|(.3z; ]éírd§zvényeinkpíogramié, doküm.nticióje, 3zerve?6túnk ó3 r.gságunk hírei, loróinlq filmi€ink
egielennek
3, Kózha§znú tevékenységek b€mutatása(tevékenységenkéntl
3.1 Közhasznú tevékenységmeqnevezése|

o4.2/L25-26.váí.ánv.Rlmóc-Hollókő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

Közhasznú tevékenységcélcsoponja|

7997.

él€ntkézó

3.4 Kózha§znú tevékenységból lészesolök létszáma:
3.5 Kajzhasznú tevékenységfóbb eredményei:
2ócéink azekíid §lk r.l mel|sn ered
Énjuk szémon azl i9, hogy a2
ö{ré§ e helyi vezetókD€o 13 íBlóí!Ékeltesajár h{yományajk íonto$ságát,
vaísí|yrováDbldpz&ái má, ór ld6pülá9 Polgármcgtéré lÍsérléel úncosair és a hdyi
llgáímeíérelüd(Ramóc, VargÁny) b€gzélgeteilek a kis- és hátrányos h€lyzétii rdePúlés€k helyreúról
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I

1.

szérvÉzétarono§ító adatái

1.1Név

s

uharay El

1.2

székhély

lrányítószám:

|r|6tri[il

Település:

Budap€3t
Kózterubtjellégei

srilágyi Déz§ó
Házszám:

F:---l

Lépcs6ház:

B6l.gyzó határozat

1,4

Nyihráfirná9i 9zÁm:

1.4 széív§2étadószámá:

Képvis.ló nevé:

emetet

m-Etr-

Axó:

l---l

sxm* PB, ffi.|sFElsFI'J,|il9l9Id

1.3

1.6

fI

6l3l2l5l7

|--------l

'm

|illil.|aFkltifi -E -EE]

Héíalstvánné

2, Táígyévben véqzett alapcél sze]inti és közha§zníi tevék€nyséeek

b.mutatása

lendó
pályázali iníormáció e§ pályázaí]ói tanáesadá§
lagszervezeteink mükij,dé§i arrarainak nyilyánraírá§a
tagszervezereink mEt,észeli tevék€nys€ének dololmeídlá§e
okrárási é§ rendezvényszorv€röa
tevékenyBÓg, 3zakmal &pe3zlalercaerák 326.vezáB€
A srövetség rcnde"vényehék film é§ íotó dokum.n!ációja,
Web é§ Facebook |il3§ílé3
4 nágy rcndezvényt válósftorn'lnk meg, 2 elkalommet több napos aovábbképzés tárEolfunl(. 2012_
hasznátjuk a Fac€book-ot 2ül0 paftl€ítipcaoletünk ven. Mand honlepunk mind e Facéöook olde|unk
]€ndezvényeink progremié, do|fim..úciój& sz6rvez.ünt &ragBágunk hí]6i,lotóinlq filmi.ink

3. Közha§znú tevékcnységek b€mutatá§a

(tevékenység€nként)

3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

TovábbkéDzés nov.É7€,

3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.cxL

Közhasznú tevékenységélcsopodja: Jelentkez6 taook és ér.lekl6dók
3.4 Közhasznú tevékenységb6lrészes0l6k iétszáma:
Közhasznlj tevékenységlőbb eredményei:

láDáíá
loviiJbkópzósünk h€lyszíne or3zágunk egyik legsz€bb lermészeri k(irny€z€$,
e z€ngö
caodlíl§ros két íalu, aiol kjtilno paogíammal és íanlaszlikus táncos lzenész barálokkal híWnk és
k manden l.§unkil é3 minden éd€]íödót
]ámunkDan e Baránya lánc és szokáshagyományalydl ismeíkeííünk
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Bm|
bdtdl

I

t§

szeívezet neve:
Elemér Népmúvészetiszövets€

cél 3zerinli iutaltások kimutatásá

5.

5.1 cél szeíinti juttatás megnevezése

5.2

(Adalok ezel íolínlban.)

'lálgyév

Élőzó év

cél szerinü iuttatiás megnévezése

ráúgY év

Tálgy év

5.3 cél szednti jutattás megnevezése

cél szeíinti iuttatások kimutatása
(összesen)
cél §zeíinti iuttatások kimutatása
(mindösszeaen)

6.

vézetó dsztségüsélóknek nyíjtott ,uttatás
Tisztség

EIózó év (1)

Az elnök részére utiköltséq téríté!
6.2

Tisztség

Táíqyév (2)

íálgy éu (2\

Elózó éV (1)

vézet6 tiszlséovisél6knéknvúitott

iuttatás(mindÓ§§zesén):''
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l
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!qnT|

W

hmíDdl

széruezet neve:

Eleméí
7. Közhasznú

iogálás mégálapítá§ához szük5ége3 mutatók

(Adalok

íáíwév(2\

Eóz6 év (1)

A|apadatok

B. Éves összés bevétel

18

del bdlthú.)

52l

19 99!

2s

3l

ebboli

c. A sz€méIvi iövedelcmadó meohatálozott iészének a2
adózó íenddlk'ezés€ szerinta íelhi§znájás&ól szóló
1996. évi c)O{vl. törvény alapján átutelt ö§szeg
D. Közszolgáltatá§i

bévétel

E. Noínlatív támogalás
F. A'z Eu]óoai lJnió

st]uktuíáis alaDiaiból. illetve

a Kohézióa Alapból nyúiton támogdtás

Koííigáltbevétel [B-(c+D+E+F)l

la 49!

19

Összes ráíoídítás(kiadás)
l. Ebb6l szcmélyi jcll€gú ráíordítás

20 752

19,16,í

217a

2 554

G.
H.

J, Közhaszníi levékenység ráío]dftásai

723sÉ.

K. Adózott eíedmény

-2

L. A szervezet munkáiliban közlemílköd6

$

95l

4aÉ

í3!

2zt

közéídekű önkéntes

tévék€nvséoét véoz6-sr€mélvek §zárna
ía közéáekü önk5ntés tevékénvséoról szóló
2005. évi L)()o§/lll. törvénynék ineg-lelel6en)

Eóíofiíás e

íátot/§lág

mutatói

Mutató teljesítése

lgen

Ecü. 32. §

(4) a) I(BL+B2)/2 > 1.ooo.o{n, -

Ftl

ÉcN.32, § (4) b) IKl+K2>=o]
EcN. 32. § (4) c) Kl1+l2-Al-A2)/(xt+xz)>*,zs]

B

KCl+c2y(Gl+G2) >=o,02]

Ectv.32. § (5) b) ftJl+J2)/(Hl+H2)>=o,5]
Ectv. 32. § (5) c) KLl+L2y2>= 10

íől

Kitöltó verzió:2.69,0 Nyomtatvány veJz ió:5,3
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tr
tr

Társadalmi tán,,ogatotEág nutatói
Ectv. 32. § (5) a)

tr

E
Muta6 /€ljesíése

tr

m

tr

B

x

n
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Elemé]
Támogatá§i proglam elnévezése:

'zJA

1%

íel4ánlá§ból

Támogató megnevezése:

Támogatás íofiása:

közponü költségvetés

m

önkormán}zatiköltsésvetés

I
ü

!

más gazdákodó
Támogatá§ időlarüama:

2015-

Támogatá§i ös§z€g:

35lM4

_

ebböl a láígyéVíeiutó összeg:

-

tárqyévben íelhasznált összeg:

_

táLrgyévben íolyósított ósszeg:

35

(A4

35

oil4

§

0/r4

Támooatás típusa:

!

vis§za nérn réíténdó

m

Tárgyévben felhasznált öss:ég ]aszl.t 2és. iogcíménként
személyi
Dologi

!l5 (Ma

35 o44

Támogalá9 tárgyévi íelha§ználá§ának §zövég€s bemutatása;
5§z továbbkÉpzÓ3ünk kölú,ág3lhaz ha§znárük Íd az ÖBszegá, ldÓpontr 2015. novamDaí F7€.
{€lyszín: Hosszlíh€tény - zengovárkony. Plogramunkban r Báíenye tánc á3 s:okáshegyományelva] |srnerké(hiink
\ továbbképzÓ§ .á§2tv.v]öje 12o lo. Kózüik a depÜlés polgárm€§t€re.
-lázigázdlák Andiá§íelvy Bénalán, á Hosszlihelényi é§ z€ngöv&konyi
népi égyütlé§ok é§ ráncosall(
\ ]€ndezvótlyt a' NKA ls rlmogatá_
Az uzl€( .vDen vegzett IoDo reveK€nyseg.i .s PrcgíamoK .emuBIaE
\llandó rcvékény3ág6tc
Fílyiázati iníormáció é§ páyázedróa ranácsadá§
rágsz§rv€zotgink
mükodé§i ádalá|nál( nyllvánrflüi§a
rág§z€ívezetsink m§vé§z6ü &vék\€fi ységén€k dokumentálása
okta!ási és ]énde.vénysz€rve2ö revékeny§éq, szálgnai rapa§ztalaE§erék szeívezés€
A §zarveÉ€ íendezvény€inok lilm & loró doküménrációjawe§ és Fece§ook
fulándó
mellérr wéddzzük a kiilónt óró szakmai réndozvónv€ker.
'?issíl6§
'élederáink
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A kettős könwvitelt vezető eqyéb szervezet
l
melléklete
közhá3znúsági
és
beszámotója
egyszerűsített
I PK-l42

Támogaási proqram elnevezé§e:

i-vemrcpzésermr+zorsNKA
iKA Közmqve,ód6iisNépmwaaieri

Támogató megnevezése|

kózponti költségvetés
önkormán\.2ati

költségvetés

Támooatás íolrá§a:

ao14-2oL5

Támoqatá§i összeq:

l

, ebból a tárgyévr€ jutó összeg|

I

!

2oo (x)o

57r.55o

-

álgyévben Íelhasznált összeg:

_

tárgyévben íolyósltott összeg:

Támogatás típusai

E

!

más $zdálkodó
Támogatá§ i.lótartama:

Kolláliuma

,71550
o

visszatérítendő

D

vissza neín térít€ndó

B

TáEyévb.n í.lhasznát összeg íészletez&e|ogcím.nként
személyi

2o9 soa

Dologi

362 o42

57155o

ram-gaUstergyevirer,i-nálásának3zatv€g.sbomrrlatásA:
ortos iidGlá3.e, kiizíémokodokli3áelerdíiá,á
hangzorrát .l, ránfianí.á9, üinclyrr@rki§,
;-.di,;ái;;;;"tÁ;ssz€rá_ AováDoiápzá§€n nóprEzi óöádá3okrrollókö.
laoyományox meólemerá9€ vólt . íö cél. }i.ly§zín: Ver8ány, Rimóc,

fi'állaEffik€t

y&'ek-

páyázdi inroímáció ós páyázeúrói tanácardás

iáo;2grvezetaink moködá§i adAraináx nyilvánraná§a
raiszervezergint movesz€ri l€vékeny§ógán6k dokum9nlálisa
oÉará§i és íéndezvényszervezoi tarexenysog, szalfiei táp§szrálarc5€,ék
A szöveBég í€ndezvény€inek film és lotó dokuménrá§iói&

gzérvezés€

wéb á5 Frc.book lri33Í!á§
fule.tó |€lidíarnk méllen v6qgzzük a ldllónbózó szah ai íendézviiflyglct
Kitölt6 v.r2ió:269.0 Nyomtalváry wr2ió:5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
fu l egyszeriisített
beszámolója és közh&znúsági melléklete I tx-tlz

Wl-

l

ffi!!| |

Elémér

l

úvész.ti

Támogalási proqlam elnevezése:

x)15.évi í€ndezvónyek Táncház
{KA Közmlvelodlk|

Támogató me§nevezése:

Támooatás forrása:

l.láll(olÓ,

Májtt§l Tánc

és Népmovészeo Kollégluma

közponü költséoN/etés

E

önkormányzatiköltségvetés

!

!
má§ ga2 dákodó

Támogatá§ időtartama:

m15.

Támogatási össz€g:

z 5oo ooo

-

ebbűl a táígyévle jutó összeq:

_

tárgyévbén íelhasznált összegi

-

táíoyévbenfolyósltott összeg:

2

5oo ooo

2

50o oo0

2

5oo ooo

Támogatás típusa:

Tárgyévb.n í€lha§znát

D

!

vissza nem télíténdő

fi

ö$zeg ]észl€lezéseiogcímenként

52emélyi
Dologi

2

5oo ooo

l

50o ooo

Támogaás tárgyévl íélha§ználá§ának szalvegé3 b€mutatá5a:
zo15. máícius 2a, Táncháztáíáko:Ó, é3 Máru3i Tárc-hazai lánc-*órkóp rend.zvlrny€lnk n döadók fiszréleríírár&
kózíemükar|dökro, €gyútt$ék utá!látá3á.e €ó prop.9fid6 költBégel('e ha3znárljk lel e aám(Eará3 ószegét

e u,eú .voln vegzm rooo cvexeírysgg( e5 progíamoi o.muB!§a
tllandó r€vék€ny§élgk
, páyázari iníomáció ó6 páyáza|ííói ránác§adi§
, rágszorvgE§aoink
müködé§i aderáinát nyilvánrafiá§e
, rÁgszerveEsaeink milvá§zgli lalrÓ*anységének dokllménrá&a
okr&i§i és rendézvényszervezói revékenysóg, 5zalonai r.r..,ra|ercaerék 3rBrv€Éé§é
A szöver§ég .e dezvényeinekfilm é§ loró dokume áclói&
, W.b & Facebook
fulandó leládái.rnk 'rissírés
mellén véo€zzúk a külónbózó §zál(mai ]9ndéivánwk6l,
Kilölt6 vérrió:2.69.0 Nyomtatvány v.rzió:s.3
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íámogatá§i program e|nevezése:

'logr.rrl

áínogart§

iÉsaz

shhgz kapcsolódó múkül& námogeá§.

aMMl

Támoga!5 megnevezése:

közponü költségvelés
önkormány2aü

költ§égveté§

más gazdálkodó
ao15,

Táríogalási összeg:

1 ooo ooo

- ebból a tárgyévíe jutó ö§§zeg:

n

!
!

Támooatá§ íorlá§a:

Támogatá§ időlartama:

m

1 ooo lrllo

_

táígyéVben fulhasznát összeg:

-

tárgyévb€n folyósíiott összeg:

1 ooo o0o

1o00 ooo

vi§szatéítendő

Támogatás típusa:

!

vissza nem téítendó

m

Tárqvévbénr.lha§znáI össz.g íéB2]ejlér&elogcím.nként
személyi
Dologi

l olx)

o(x}

1 ooo ooo

Tárnogatá§ tá€yévi íelhasználásának 3zövcg€s

b.mutálá9a:

ha9znáruk t6l e üimogatásr liB á mokodésÚnld<a| kapcsolaroa trcdel
a kADolca, Muhaíáv udvá|' proqramialía
-nap
mint 60 prográmor bonyolíioíünlq 650 szaí6plö é§ robb m|nt 12
a'tíz
Jaí
tobb
Muharay
udJeÉan
lort
cg.}"".
Á
'6Eb€nezo
n toroun meg udvarun(ben. MüködÓBl ko]ulménysk
rzer
,onrr,í",r ar."r-.r"nink lolábbía slncs. Eg![e nágyobb gondor á J€{§nr a hslyiBóg t)ódeü díi ó§. r€z3l költ§ágék
dqazdálkodlb& A civil§zeívézérékevoneióró adminiszrrácló3 terhelq ez €gyrc caókkenö páyáz§d leherösógék
biyamato§ ldhlsznáása n.gyon sok idör á§ éfl€ígiát kirve|.|.
Az ozl.tl évDeh végzcn IoDD leveKenysegcí €s

{,.iánaór6vá(3nr
páyázati
á§ páyázaí]ól

PEgíamoí

ranác§adá3
iníoíméció
iaq§zeívgzeornr muködai§i edaláinák nyilván!.íüi§a
aaoszeívszsaaink müvészali tsvékénységónskdokümentá|á§a
olásí/ági és rsídézvényszeiv€rüi .É,\.ék€qrség, 3zekrnái tápa§zl.latca€rék szervezésa
, A 32óvet9ég í€íldézvény€inek
film é§ íoró dokumeníÁclóia"
, w3D & Facebook lr|33Íré§
Állmdó téládáráink molleti véo€zzük a ldllónbÖzÖ 3!.l(nrái .€ndgzvényékét
Kltöltó vénió:2.69.0 Nyomlatvány v6aló:5.3
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ffi

l"*-*iTí.,#:lffi

Elemór

ff [::i:É;fl."u"!.f"l"ff;-,xiicn","Io*-,o,

úvé32éü

TámooatÁsi proqram eln€Vezése:

MMA Mokódli9 üimogátás

Támooató meqnev€zései

Támoqalás íorása:

közponli költségvetés

m

önkormány2atiköltsésvetés

n

más oaudákodó

Támogatás idótanama:

X)15,

Támogatási összeg:

1 ooo ooo

- ebból a
_

-

áígyévíeiutó összeg:

táígyéVben

'elhaszná|t

l ooo oq,

ö§szeg:

tároyévben folyósított összeoi

I
!

l q)o ooo

l

ooo o0o

visszaléíítendő[

vissza n€m

térítend6 m

Tárgyévbéníelha3zná|t összeg részlgaezés.loqcímenkénl
személyi
Dologi

1

ooo ooo

l

ooo ooo

Támogatá§ iárgyévi íelhasznáá§ának szöv€ges

bémura6§á:

uoka',désl kórúlmény€Jc

:öálá§ú .|l(.|mrzorfunk rovlibbrá 9incs. Egyre náqyobb gondot E ie|ent a h€lyiség bé er' díj é§ a ]€zsi kirlts€s|(
dgrzdákodása- A clvllszervezet€düe vonadozó adminiazríáció§ t§.h€k, az égiyre c§{rkkenö páytzari l€neró§éssk
blyamáros ldhasznáása nagyon sok idol é§ eneqiá köv€t€l.
BóiÉt diira, könw€lésre, w€b |apunk mükö,dletó§óle
rasználruk íel a támogaás összegét
Az uzl€í evoen vegzerí rcDo tev€Kenysegex .3 Progíamox D€mulalasa
\llanoo revel(eíiysegek|
páy&ad híoímáció és páyízatírói tanácsadiis
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