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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

szervezet neve:

vt poloÁRóR ecyesüter

Kitöltő v erziő:2.52.0 Nyomtatvány verzió : 1 .6 Nyomtatva: 201 3.05.29 06.53,36

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezeríorintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK (arrívÁr)
A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L4o 130

l. készletek

ll. követelések

ltl. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 14o 130

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összeseru L4o 130

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Sa|át tőke L4Q 13o

l. lnduló tőke/jegyzett tóke

l l. Tőkeváltozás/eredmény L4o 130

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hatrasorolt KoIelezensegeK

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összeseru a4o 130
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A kettős könywzitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete I nx-r+z

szervézet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény_n*
Alaptevékenység VáIlalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

táígyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előz6 év előző év
helyesbítésé

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
14c 5( 14í 5(

. tqgdíj,_ alapítótól kapott
betlzetés

- támogatások 1oc 5( 100 5(

- adományok

4. Pénzügyi múveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 14a 5( L4o 5(

gbből : közhasznú tevékenység
bevételei L4a 5( L4a 5(

6. Anyagjellegű ráíordítások
6( 6(

7. Személyi jellegű ráfordítások

gbből: vezető tisztségviselők
IUttatásai

a. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

1O. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháÉznúsági melléklete I eX-r+Z

szervezet neve:

szENDEHELyt pot-cÁnóR EGvESüLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerforintban.)
Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárwév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév el6ző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+]_o+1]_) 6( 6(

ebból: közhasznú tevékenység
ráfordításai 6( 6(

C. Adózás előtti eredmény (A-B) LAc -1( L4 -10

a2. Adótizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
L4( _10 L4a _1c

13, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
L4í -1C L4c -10

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánwati
köhséóvetési támofu atás

C. Az EuróDai Unió strukturális
alaoiaiból. ílleve a kohéziós
Ala'pból nyriltott támog atáS

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgá|attal alá vannak támasztva,
Könyrwizsgálói záradék

] lgen m Nem

Kitöltó verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió: í .6 Nyomtatva: 2013.05.29 06.53.39



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lX-raZ

1. szervezet azonosító adatai

DEHELY KOZSEG BUNIV1EGELOZESE ES A L&KOS§AG BIZTONSACA AZ ALJ\PCEL. EZERT
TVEGENKENT A TfIGSAG A FALUT JARJA.

3. Közhasznú tevékenységek bemutaüísa (tevékenységenként)

1.1Név
NDEHELYI POL EcYE T

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: SZENDEHELY

közterület neve: Közterület jellege;

1.3 Bejegyzó határozat száma: m. EB brondon'IrloliIá 'Ef,
1.4 Nyilvántartási szám:

7--4 Szerv ezet adószáma:

EErM,/lTlrlTl9Tl
EEEEEEEE_E_EE

1.6 Képviselő neve: ,ARGA MIHALY

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: És ÁloozRwÉoetervt
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: SZENDEHELY KÖZSÉG LAKOSSÁGA
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

11

IIDEHELY KOZSEGBEN CSoKKENTEK l\

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió : 1.6 Nyomtatva: 20l 3,05.29 06.53.39



ffi | aj<_9ttős,könywitel.t v9z_elő _egyéb szerveze. 
l

ffiffil I 
egvszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l px-r+z

l{L,§ts§ l l

szervezet neve:

4.t Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

PENZEszKo: 6(
4,2 Fel használt vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

koznérsznü tevckenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(osszesen) 6(

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhas.znált vagyon kimÜtatása
(mlnoosszesen) 6(

4- Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok eze r fo ri ntb an. )

5. Cé! szerinti iutattások kimutatása

6. Vezető tisztségvaselőknek nyújtott iuttatás

5-1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Gél szeri nti iuttaüísok kimutaüása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6.1 risztség Élőző év (L) Tárgyév (2)

6-2 Tisztség Élőző év (L) Tárqy év (2)

A. Yete!§ ti gztségvi selőknek nyújtott
Junatas osszesen:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+z

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megáltapítiásához szükséges mutatók
(Ad atok e ze r to rintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L4( 5(
ebbol:

c. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rend él k-ezése szeri nti f el hásználás ár ól szőlő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturáis alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapbót nyújtott támogátás

G. Korrigát bevétel [B_(C+D+E+R] L4( 5(

H. Összes ráfordítás (kiadás)
6(

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
6(

K. Adózott eredmény a4í _10

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
(a közér-tlekú önkéntes tevékénvséqről szőlő
2005. éVi Lxxxvll l" törvénynek Íneg-felelően)

E rőfo nás e l I átotts ág m utatói Mutató íel,1'esífése

lgen Nem
Eclv. 32. § (4) a) l@1+B2y2 > 7.o0o.ooo, - Ft] n a
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=0] x n
Ectv. 32. § (l) c) Kl 7 + l 2 -A 1 -A2) / (H 7+ H 2)>=Q p §] n x

T ársad al m i tám og atottság m utatói Mutató íefesííése

ECtV. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=o,02] D x
Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=g,51 B !
EctV. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 7o fő] n x

SZENDEHELY| POLGÁRÓR EGYESÜLET
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A SZENDEHELY| POtGÁRŐnSÉe vezetősége 2013. május 20-án a 2012.évi beszámolót és
közhasznúsági jelentést elfogadta.

2013. május 20.
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Varga Mlhály
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