PK-I42

Tiirv6nysz6k:

argy

16 Szolnoki Tiirw6n
Bekiifd6 adatai (akinek az iigyt6lkapuiiln keresztiil a k6relem bektild€sre
kerill)
El6tag

Csalddi n6v

lp" -l

Viselt n6v:

Els6 ut6n6v

v

SzUlet6si n6v:

V

Anyja neve:

K6rridi

Tovdbbi ut6nevek

Ilona
Ilona

SzUlet€si orsz6g neve:

Sziilet6si teleptil6s ne.,-.

sztlet6si

lT6riikszentmikl6s

ideje:

I

EEE]E_m_m

Szervezet neve:
J4sz-Nagykun-Szolnok Megye Es6ly Szocidlis Kozalapitvdnya
Szervezet

lr6nyit6sz

TelepUl6s:

Kdzteriilet neve:
H6zszdm:

,I

I

KrizterUlet jellege:

Laios

lt---l

Aeiegyzd hatdrozat szdma:

Nyilvintartdsi szdm:
Szervezet ad6szima:

L6pcs6h6z:

ffi ffi

.

l-l

Emeret:

El ol slrErl zFFI

gfo-lz

m-m- 0l0l0lololllo

[d

EEEEEEEE-E-EE

K6pvisef6 neve:

Kepvisel6 aldfrAsa:
un-Szolnok Mcgye
flis KiizalapitvAnya

Keftezds:

szotnoK, t(ossuln L,

uz

Tel./Fu: 56/513456

Szolnok

:(!tatft6 verzt6:2.7O.0 Nyomtatveny verzi6:5.3

EEffi-ffi-EE

Bankez. : I 01 04569-33970300-0000000?
Ad6szAm : l922lEO 5 -2-l 6

ilf

yomtahra: 2016. 05.30 Og.2g,4O

wLr
?aAii*Cn--re-

el

egJsz

h

6klete lvx-t+z

Szervezet neve:

Az egyszer(isitett 6ves besz6mol6 m6rlege
El6z6 6v

El6z6 6v
helyesbft6se

(Adatok

e ze

r

foi

ntb a n. )

T619y6v

ESZKOZdK (AKTIVAK)

A.

Befektetetteszkcizdk
l. lmmateriSlis javak
ll. Targyi eszkdzcik

3229

2726

L 426

1 138

1 303

1 088

500

s00

32443

50752

lll. Befektetett p6nzUgyi eszkdztjk

B.

Forg6eszkdzdk

l. K6szletek

1,O

ll. Kdvetel6sek

24

2t

938

449

496

2t7L4

28 318

lll. Ert6kpapirok
lV. P6nzeszkdzok

C.

Aktiv id6beli elhat6rol6sok
ESZKOZOK OSSZESEN

3 928

304

39 600

53 7A2

L4279

L4364

FORRASOK (PASSZIVAK)

D.

Sajdt t6ke

l. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke
I

l. T6kev6ltoz6s/eredm6ny

lf

2 000

2 000

t2226

t2279

l. Lekcttcitt tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k
V. Targy6vi eredm6ny alaptev6kenys6gb6t

ri?

85

25 294

38374

5 000

6 000

L9 294

32374

27

L 044

39 500

53742

Vl. Tdrgy6vi erdem6ny v6llalkoz6si tev6kenyE6ffi

E.
F.

C6ltartal6kok
Kcitelezetts6gek

l.

H

atrasorolt kdtelezetts6gek

ll. Hosszrl lejdrat( kdtelezetts6gek

lll. R6vid lejdrat0 kdtelezetts6gek

c.

Passziv iddbeli elhatiirofdsok

FORRASOK OSSZESEN

i(it6ft6 veni6:,2.7

O.O

Nyomtatv6ny verzi6:5,3

llyomtatva: 2016.05.3O 09.29.40

CfW€urOsr.dug

Szervezet neve:

Az egyszerfsitett 6ves besz6mol6 eredm6ny-kimutatesa
Alaptev6kenys69
el6z6 6v

1. Ertekesit6s nett6 drbev6tele
2. Aktivdlt saj6t teljesftmdnyek

3. Egyeb bev6telek

2A 731

el6z6 6v
helyesbitese

(Adatok ezer for i ntban.)

Vdllalkozdsi tev6kenys6g

ilirgyEv

el5z6 6v

el6z6 6v
helyesbit6se

targydv

Osszesen
el6zd 6v

el6z6 6v
teryyev
helyesbit4sc

32 34C

2A 737

3234C

545

LLTOI

9 545

LLTOI

26 01!

25 954

26 019

25 954

25 39t

25 954

25 398

25 954

I

; tggdU, alapft6t6l kapott
oeftzetes

- tdmogatdsok

- adomdnyok

4. P1nzigyi mijveletek bev6telei

1C

1(

5. Rendkiviili bev6telek
eDbot:

- alapit6t6l kapott befizet6s
- t6.mogat:isok

Osszes bev6tel (L+2+3+4+5\

ebb6l:

bev6te

70 00c

64 305

70 00[

54 750

s8 29s

54750

58 295

32552

32 68S

32 952

32 689

30 067

36 576

30 067

36 57f

t209

556

I 209

55€

2a

9(

?(

9(

zhasznftev6kenysdg

6. Anyagjelleg0 rdforditdsok

7. Szemdlyi jelleg0 rdforditdsok

j""tt,t-?!

64 305

zet6 tiszts6gvisel6k

B. Ert6kcsokken6si leir6s

9. Egy6b r6fordft6sok
i-0. P6nziiqvi mriveletek
r6ford(tAsal-

l(ittiltd verziri:2.70.0 Nyomtatviiny verzi6:5.3

l'f

yomtatva: 2016.05.30

O9-Z9.4O

Szervezet neve:

Az egyszerfsitett 6ves beszAmol6 eredm6ny-kimutatisa 2.

B. Osszes r6fordit6s
(6+7+8+9+10+l-1)
ebb6l: k6zhasznrj tev6kenys6g
r6forditdsai

C. Ad6z6s eldtti eredm6ny (A-B)
12. Ad6tizet6si kcitelezetts6g
D. Adozott eredm6ny (C-12)

E. Tdrgy6vi eredm6ny (D-13)

E. A
rneg

reno

ad6
ad6z6

felhaszndl6sdr6l sz6l6 1-996. 6vi
CXXVl.tijrv6ny alapj6n kiutalt

osszeg

Kdzszolgaltat6si bev6tel

Az adatok k6nywizsgdlattal al6 vannak temasztva.

l{itijlt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatvany verzi6:5.3

lE

rsen

l]

l{yomtatva: 2016.05.30 09.29.40

Nem

1. Szervezet azonosit6 adatai

1.1 NEv
-Atragyku n-Szo I no

k Megye

E

sil y Sz ociAl is

t<tieal,ap r'tv;inya

1.2 Sz6khely

lrdnyit6sz6m'

Kdzterulet neve:

Bei esyz6

Kdztenilet jellege:

ossuth Lajos

Hitzsz{m:tz
r.3

relepi.il6s:

EEm
I

L6pcs6h6z:

hatirozat sz6ma:

m. ffi

Ajt6:
.

ltl-o

|

8

ltl-41, lil

1.4 NyilvAntantdsi szdm:

M_EE

l.ASzewezet ad6sz6ma:

EEEEEffi.E-EE

efe

I

d,

m

ololololol4lo

1.6 K6pvisel6 neve:
2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szeranti 6s kiizhasznE tev6kenys6gek bemutatdsa

alapitvAny kiizhasznu tev6ketrys6g6nek mir
adalmi esdlyeinek ndvel6se.
A tnegye szociAlis szemPontbol hftranyos helyzetu takossdgi csopaniainak
{szeg6nyek. irtosek,
tgyatikosok, vddelemre szorulo veszetyeztetett gyermekek siu.1 o;seqit<i kclziissfueinek,
tersadalmi
aritatav cavi I sz ervez etek tevdkenys€g enek rdm o g;atdsa_
Felnonkepzdsi tevdkenysdg: lrdtrdnyos helyzetii csoportoknak szociAlis szakembereknek.
A megveltozott lnunkakepessegii munkavallalok toglalkoztatdsdnak elosegir€se k;;;i;x
szotgalralask6nt,
rhalri I iuici 6s munkahelyek biztosirAsa
Tdrsadal o m p o I iti kai tArgyri kutatAsok m e gval 6 sita.sa

3. Kiizhasznf tev6kenys59ek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kozhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se:
3'

rizocidlis

tev6kenys6g

,

2 Kdzhasznd tev6kenys6g hez kapcsol6d6 kiizfeladat, j ogszab6lyhely:

r'ru, rrcryl

3.3 Kozhaszn( tev6kenys6g c6lcsoportja:
3.

4 K6zh asznri tevdkenys6 g b6l r6szesi.i l6k l6tsz6m a:

3.5 KozhasznI tevdkenys6g f6bb eredmdnyei:

/aramennyt programunk eredm6nyes. Ezt bizonyiriAk a kepzesb
'eszffevok vissz4ielzdsei, tovdbbi program oqar6irlak projekuAro eneket€se.

l(itttlt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatv6ny verzi6:5.3

iilVomtatva: 2016.05.30 09.29.40

eflr{ecxdLJ

wLr

A kett6s kiinywitelt
egSrszeriisitett

beszdmolija

szervezet

egyeb
hasznrfisdgi

mell6klete

I

I vx-t+z

Szeruezet neve:

Szociilis
5. C6l szerinti jutattiisok

kimutatisa

(Ad atok eze r for i ntban. )

51 C6l szerinti juttatas megnevez6se

5.2

Nem relevdns
C6l szerinti juttatas megnevezdse

s.3 C6l szerinti jutattds megnevez6se

El5z6 6v

Tdrgy6v

El6z6 6v

T6rgy 6v

El5z6 6v

T6rgy 6v

C6l szerinti -iuttatasok kimutatesa

(0sszesen)

C6l szerinti iuttatisok kimutatdsa

(minddssze6en)

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek

nyfjtott juttatds

6.1 Tiszts6g

El6z5 6v (L)

TArgy6v (2)

El6z5 €v (L)

TArgy ev (2)

I{em voll
6.2

Tiszts6g

A

Vezet6

t
juttatris

Kitttlt6 verzi6:2,7

6ovisel6knek nvriitott
d6sszesen):

O.O

Nyomtatvany verzi6:5.3

l,lyomtatva: 2016.05.30 09.29.40

Szelvezet neve:

7. Kdzhaszn

( jogril kis meg6l lap it6sdhoz

szU ks6

ges

m

utatrik
(Ad atok e ze r f orintban.)

Alapadatok

El6z6 6v (L)

B. Eves dsszes bev6tel

TArsy|v (2)

64 30I

70 00c

ebbSl:,

C..A

szem6fU
rendet

6sz6nek az

aoozo

sz6l6

1996. 6vi CXXVI. tdrv6ny alapjin etutalt Osszeg

c

D. Kdzszolgdltatdsi bev6tel

(

E. Normativ tdmogat6s
F. Az Eur6pai Uni6 strukturdlis alapiaib6l. illetve
a Koh6ziris Alapb6l nydjtott tiimogatiis
G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)I

rifordlt6s (kiadrls)
l. Ebb6l szem6lyi jellegf rfltorditdrs

H. 6sszes

J. K6zhasznd tev6kenys6g rdfordftdsai
K. Ad6zott eredm6ny

64 30:

70 00(

64 252

69 91I

30 067

36 576

64252

69 91!

ca

B!

ac

3!

€rdek( 6nk6ntes

E 16 for rds

tcv.

e il

etofts eg

m

utat6i

s2. 5 (4) a) KBl+82)/2 > 7.OOO.OO0,

_

Ftl

Ectv. 32. g (4) b) [K7+K2>=O]
Ectv. 32. 9 (4) c)

[(t 1+l 2-A7-A2)/(H 7+

T 6rs

l<it6f

uzl>=s, 25]

ltlutat6 te,esif6se
lgen

Nern

tr
tr

tr

E

ad al m i t Am og atotts 69 m utat6i

Mutat6 teljesiEse

Ectv. 32. 5 (s) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=O,02]

n

EcN. 32.5 (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=6,51

E

Ectv. 32. 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 7O f5]

tr

t6 verzi6:2.7

O.O

NyomtaWiiny

v

n
n

erzi6:5.3
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l.lyomtatva: 2016.05.30 Og.2g.4O

Qr-arewe,e*z

*-r

Szervezet neve:

Szoci6lis
:salado knak sz 61 6, trelyi sz em

T6mogatdsi program elnevez6se:

!

6l etf

ormdl o

p ro g

ram o k tdm o gatdsa (NTp

mberi ErdlorrAsok Maniszteriuma

T6mogat6 megnevez6se:

kiizponti k6lts6gvet6s

m

dnkormSnyzatikcilts6gvet6s

!

Temogates forrdsa:

!!

nemzetkozi forras
m6s gazd6lkod6

T6mogat6s id6tartama:

2015. 07. 01-2016.06. 30.

Tdmogat6si dsszeg:

7

- ebbdl a tairgydvre jut6 6sszeg:
- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg:

- tdrgy6vben foly6sitott osszeg:

000 00|J

L672322
1,672 322
7 000 000

TAmogatiis tipusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem t6ritend6

m

Tirgy6vben felhaszniift 6sszeg r6szletez€se iogcimenk6nt
Szem6lyi
Dologi

1 394 610

277 712

Felhalmozdsi

o

Osszesen:

t

672 322

Tdmogat6s tirgy6vi felhasznilAsdnak szdveges bemutatdsa:
Ssalddoknak szolo, helya szemldletformdlo progranrok eldkds.zitdse, partner szervezetek felkeresese.

r{z uzteft evoen vegze[ roDD [eveKenysegeK es programoK bemutatasa

(itiilt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatv6ny verziri: 5.3

lJyomtatva: 2016.05.30 09.29.4t)

-crl

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egStszer(isitett beszimok6ja 6s kiizhasznris6 f mell6klete

I

I

vt<-t+z

Szervezet neve:

Szolnok

J

Szoci6lis

T6mogatAsi program elnevez6se:

AMSZ-?015 (3y4M 'A megveltozort munkak6pessdgU szemAlyek munkA.bahetyez6sit
rl 6seg i td alternativ m u n kaerd-piaci szo I gAlratAsok t6nr o gatisa"

T6mogat6 megnevez6se:

Zala

M

egyei

Ko rrnAnyh

ivatal

kozponti k6lts6gvet6s
cinkormdnyzati kcilts6gvet6s

T6mogat6s forr6sa:
nemzetk6zi forrds

Temogatas id6tartama:

1015. 11. 01^2016.03. 31.

Tamogatasi dsszeg:

4 L3a 232

-

targyevben felhasznalt dsszeg:

- tdrgy6vben foly6sitott cisszeg:

oq lal

koztardsi

Fdo

szral y

m

I
I
!

m6s gazd6lkod6

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg:

F

t 881 959

t

494045

4 003 809

T6mogatds tipusa:

visszatdritend6

!

vissza nem t6ritendd

m

T6rgy6vben felhasznilt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt
Szem6lyi

L295AO2

Dologi

794 24it

Felhalmoz6si

o

Osszesen:

L494o,45

T6mogatis tCrgy6vi felhaszniildsdnak szdveges bemutatAsa:
(6r tandcsado es egy pdnzugyi rrrunkatirs foqlalkortatasa kciltsqTeinek (bdr ds SZOCHO kdlrseg) ds 6(kezdsa
rtalvenyainak baztositdsa. A program lebonyolatasAhoz szUksdges posta, telelon. Urik6lts6g, nyomtatvany 6s irodaszer,
<cinyvelesi dii. irodahelysdg bdrlera dii, loqozott iegyzetfi-izetek. valamint elkuldnaretr bankszdmla kdltsdgeinek
tnanszlrozasel.

j z uzrer(r evoen vegzelt rooo reveKenysegeK es programoK Demutatasia

Kitiilt6 verzio: 2.70.0 Nyomtatvdny verzi6:5.3

lf

yomtatva: 2016.05.30 09.25.40

Szervezet neve:

cMSz.20r.5,4Mprogram(''Amegvdltozottmunkak6pess@

T6mogat6si program elnevez6se:

rrelyezeset

el 6 seg atd

allernativ

mu

nkaero -piaci sz o l g, rdmo garAsa.')

lala Megyei Kormenyhivarel FoglelkozrarAsi Fooszrdly

T6mogat6 megnevez6se:

kozponti kdlts6gvet6s

E

6nkormdnyzati kdlts6gvet6s

!
!
!

TAmogat6s forrdsa:

nemzetkdzi forr6s
m6s gazddlkod6
10L5. 04. oI_.2015. tO. 31.

T6mogatds id6tartama:
T6mogat6si cisszeg:

5 813 873

- ebb6l a targy6vre jut6 6sszeg:
- t6rgydvben felhaszn6lt osszeg:

- t6rgy6vben foly6sitott cisszeg:

t 813 873
5 660 798
5 813 873

Tamogatas tipusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem t6ritend6

E

Tirgy6vben felhasznilt iisszeg r6szletezdse jogcfmenk6nt
Szem6lyi
Dologi

Felhalmozdsi

dsszesen:

|

535 307

1 425 491,
o

5 660 798

Timogatds tilrgydvi felhasznilds6nak sztiveges bemutatAsa:
ef Ernacsaoo es egy penzugyr InullKatars foglalkoztatasa kdltsdge,nek (bir 6s SZHA ktilrsdq), illewe r6sziikre drkez6sa
vAlly biztosatAse. A ternogatasbol finanszirozon kis6n6ku beszerzdsek: oprikai eq6r, pen-d-rive, irarmegsemnrisitd. A
{ram IebonyolitesAhoz sziiksdges posta, telefon, utiktiltseq, nyomtatvdny ds irodaszer, kcinyvel6si diil irodahelyseg
eti diia" logozott jegyzetfi.izetek, valamint elkail{inirett bankszAmla kdltsegeanek tinansztrozasa

l(itdlt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatvdny verzi6: 5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 09.29.40

telt

egysz

ltflja

Szervezet neve:

T6mogatdsi program elnevez6se:

-z0L4l4trl ( " A megvilrozon ntun

it6 alternaliv

iaci sz o gelrastAso k tAm o gatAsa" )
Megyei KorminyhivaEt Munkaiigyi Xrizponqa

dseE

mun

kaer6

1r

I

m

E

T6mogatds forr6sa:

!
!
TAmogatAs id6tartama:

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 dsszeg:

visszat6ritend6

!

vissza nem

t6ritendd E

Tirgy6vben felhaszndlt 6sszeg r€szletez6se jogcimenk6nt

Tiim ogatds tiirgy6vi f elhaszn6ldsdn ak sziiveg es bemutatesa:

et mnecsado ds egy pdnzi,iEyi mu[karars foglalkozta
talvanyainak biztosarasa- Egy alkalommal tersiga talelkozd szervezise, valamint eqy muntcAttat6i forum
eqszelwezese- A proqrarn lebonyolitiisehoz sziiks6ges posta, telefon, ufik6ltsdg, tryomtawdny 6s irodaseer,
inyvelesi rlii' irodahelyseq berlera diia, valamint elkiildnaten bankszemla killrsef einek Iinanszirozdrs{-

i(itiilt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatv6ny verzi6:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 09.29.40

elet es TAmogarAsi Szerzcicl6s
un kavAl lal 6 k togtal koztarisdh

T6mogat6.si program elnevez6se:

r

Rehaba

t

aticio s es szoEi*l iETivaEi

q

!

T6mogat6s forr6sa:

I
Tdmogat6s id6tartama:
5. 0L. O1-20r.5. r.2.

31.

- ebb6l a tdrgy€vre jut6 osszeg:

visszat6ritend6

!

vissza nem

t6ritend6 B

Tirgy6vben felhaszn:ilt dsszeg r6szletezdse jogcimenk€nt

Tem

o

gates tdrgy€vi

tozoft Inunkakepessdgri
rrallalo bere es SZOCHO

l(ittilt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatvany verzi6:5.3

f elh

aszn

O"-,.,i"iGl
Sfcinreg;vatto@

dl{s6nak sztivege=

Nvomtatva: 2016.05.30 09.29.40

Szervezet neve:

T6mogatdsi program elnevez6se:

izocidlis laildproglemok teriileti taFasztalatainak iisszegyiiit6se, rendszerez6se,
rap rak6sz i nfo rmAci o k M ini sztdri um f el6 ttin6n6 tovdbbirAsa"

Tamogat6 megnevez6se:
kcizponti

ktilts6gvet6s

cinkorm6nyzatikiilts6gvet6s
TAmogat6s forrdsa:

m

!

!
!

nemzetkcizi forrds
mAs gazd6lkod6
1014. 12. 31-2015.05_30.

T6mogat6s id6tartama:
Tamogatasi cisszeg:

5 00{, 000

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 trsszeg:
- targy6vben felhaszn6lt 6sszeg:
- tdrgy6vben foly6sitott cisszeg:

5 000 000
5 000 000
5 000 000

Tamogatas tipusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem

t6ritend6 E

Tii.rgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt
Szem6lyi
Dologi

1 800 000
?

200 0o,0

Felhalmoziisi

Osszesen:

s ooo ooo

Tdmogat6s tergyeva felhaszniildsdnak sziiveges bemutatdsa:
f apasztalargyqi tes reszl eaes szem ponrrendszerdnek 6s mddsz
rierereben ( Szolnok, g0ls.ianudr 2$.30 l
fB idrdsi rendezveny szervez6se, jd gyakorlatok rerieszrcse, prpagdlisa cdtjdbdt.
3O helyszinen helyszini adat -ds tapaszralargyriires.
)sszeloglalo tanulmdny kfszatise az adat- 6s tapaszralatgyiijtfu eredmdnyeiriil.

vrgzcrt

liditiilt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatv6ny verzi6:5.3

reveKenysegeK es programoK Demutatasa

Nyomtatva: 2016.05.30 09,29.40

teltvezet6 egy6b szervezet
ltija 6s kiizhriznfsrigi mell6klete

egysz

I

I

szerwezet neve:

T6mogat6si program elnevez6se:

llu nkaero-piaci szol gAltaris nyoitAsa (m u

l4er-l{agykun-Szol nok Megyei Kor

T6mogat6 megnevez6se:

ktizponti kdlts6gvet6s

B

dnkormanyzati kcilts6gvet6s

!
!
!

Temogatas forr6sa:
nemzetk0zi forr6s
miis gazd6lkod6
2015.08. 01-2015.10. 31.

TAmogat6s id6tartama:

T6mogatdsi dsszeg:

039 496

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg:
- targy6vben felhaszn6lt dsszeg:

639 496
639 496

- tdrgy6vben foly6sitott cisszeg:

Tamogatas tlpusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem t6ritend6

m

Tdrgy6vben felhaszndlt iisszeg r€szletez6se jogcimenk6nt
Szem6lyi
Dologi

532 888
106 6('a

Felhalmozdsi

Osszesen:

639 496

TemogatAs tCrgy6vi felhaszn6l6s6nak sztiveges bemutat6sa:
A tamoga(dslro, haztositottuk az dlldskeresesi technikdk

is

IebonyolitAsdhoz l@pcsol6do terembdrleti diiakar, telefon, nyomrawany ds irodaszer kiiltsegeit.

evDen vegze[ roDD tevcKenysegek

'i(it6lt6

verzi6:2.70.0 Nyomtatv6ny verzi6:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 09.29.40

vx-t+z

Szervezet neve:

Szociilis
T6mogat6si program elnevez6se:
TAmogat6 megnevez6se:

DsalAd,Es6lyteremt6sa 6s Onk6nres nCzak es6ly 6rdi egysdges progremcsomagjAnak
ldalakatAsa
=mbera

Errdforresok Miniszterium

kozponti kiilts6gvet6s

m

Onkormdnyzatik6lts6gvet6s

!

T6mogat6s forr6sa:

!
!

nemzetk6zi forr6s
m6s gazd6lkod6
1014. 11_01-201s.05. 31.

T6mogat6s id6tartama:
Tamogatesi 6sszeg:

2

3fit

OOO

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg:

t 642 855

- tirgy6vben felhaszndlt tisszeg:

I

- t6rgy6vben foly6sitott dsszeg:

A3A 249

0

Tamogat6s tipusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem t6rftend5

E

T6rgydvben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt
Szem6lyi

22374tJ

Dologi

L444509

Felhalmoz6si

t

Osszesen:

t 438 249

tirgy6vi felhaszndldsdnak sziiveges bemutat6.sa:
3saled. Esifyteremtdsi ds Onkintes tldzak esily orai eltyseges pfirgramcsomagianak kialakirdsa irdekdben szakma,
TSmo gat6s

,vor-shopok szervezese, lebonyolitAsa,programcsomaq reszletes kidolgozese szakdrtok bevonisAval.

AZ Uzreu evDen vegzett toDD teveKenysegek es programok bemutaFsa

Kit0lt6 vena6:2.70.0 Nyomtaw6ny verzi6:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 09,29.4L

A kett6s kiinywitelt vezet6 e
egyszeriisitett beszimoltija 6s ktizh

6klete

I

I

px-t+z

Szervezet neve:

Dsaldd, Eselyreremr6si

T6mogat6si program elnevez6se:

is

6nk6nres Hdz

T6mogat6 megnevezdse:
k6zponti

kolts6gvet6s

rinkorminyzatikdlts6gvet6s
T6mogatds forrdsa:

mds gazd6lkod6
1014_04.

E

01-2015.03.31.

T6mogatiisi cisszeg:

ao

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 cisszeg:

2A340,0|,

- tergyevben felhaszn6lt 6sszeg:

I

I

nemzetkdzi forr6s

T6mogat6s iddtartama:

m

osooo

38'57 A27

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg:
D

Tdmogat5s tipusa:

visszat6ritend6

!

vissza nem t6ritend6

m

T6rgy6vben felhasznilt aisszeg r6szletezdse jogcimenkdnt
Szem6lyi
Dologi

1 198 455

2 659 372

Felhalmoz6si

Osszesen:

o

3857

A27

T6mo gat6s tdrgy6vi felhaszniildsinak szdveges bemutat6sa:
Es6lyteremt6si szemldletformdl6 programok, csaldda dletre nevelci programok. szakmai Intihelyek" kipzdsek
iz ervez ese, d n kentessqN teri esztese, tanecsadds, i nfo rmecio sz o I galtatAs

l{tiilt6

verzi6:2.70.0 Nyomtatvdny verzi6:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 O9,29.4t

A kett6s kiinywitelt vezetS egy6b szervezet
egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhasznfsd f mell6klete

I

I

PK-L42

Szervezet neve:

Szociiilis
T6mogatiisi prograrrr elnevez6se:
Tdmogat6 megnevez6se:

lsalad, EsClyteremtasa 6s OnkCntes Hez
=mberi

Erdforr*sok Miniszrgrium

kdzponti kcilts6gvet6s

m

dnkormdnyzatik0lts6gvet6s

I

Tamogatas forr6sa:

!

nemzetkiizi forr6s

I

miis gazddlkod6
!015. 04. 01-201s. 03- 31.

T6mogat6s id6tartama:
T6mogat6si dsszeg:

r.6

- ebb6l a t5rgy6vre jut6 6sszeg:

14 200 000

- targyevben felhaszndlt Osszeg:
-

t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg:

Tamogatas tipusal

600 (xro

12 950 891
14 200 000

visszat6r(tend6

!

vissza nem t6rftend6

E

Tdrgydvben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt
Szem6lyi

4 9&5 829

Dologi

7 A450,62

Felhalmoz6si

Osszesen:

BO O00

12 950 891

T6mogat6s tAtgy6vi felhaszniiliisiinak szdveges bemutat6sa:
szemldletftcrmdlo programok, csaldd, iletre nevel<i programok, szakmai majhelyek. kdpzesek
=sdlyteremtgsa
izervezudse, onkintes akcidk szervez6se, informacioszolgAltatAs, csalcdoknak szol6 programok szervez€se,
tyermekprogramok seervezdse" csalddiigyi konferencia szervez6se.

AZ Uzret| evDen vegzefi rooD feveKenysegeK es ProgramoK Demurafasa

Kitoltd verzi6:2,70.0 Nyomtatv6ny verzi6:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 O9.29,4L

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
:rffsitett besz6mol6ja 6s kiizhasznfsdgi melldklete PK-L42
M1
Tiirv6nysz6k:

- Mell6kletek

Szolnoki

Csatolt mdl6kletek
P K-

1

42 -0 1

Kdnywizsgdl6i j elentis

Melldklet csotolva:
E r ed etiv eI r end e

P K-

1

42

-02 Sz6v eges b eudmol6

Melldklet csatolvo:
E r ed

PK-142-03 Jegyz6kbnyv

lkezik:

etiv eI r endelkezik :

MelI&Iet csotolyo:
Ered etivel r endelkezik:

PK-142-04 Jelenldti iv

Mell4klet csatolva:
E r e d etiv eI r en d elkezi k :

P K-

1

42-0 5 Meghatalmazds

Mell4klet csotolva:
E r e de

PK-142-06 Egydb

tiv el

o.O Nyomtatvdny verzi6: 5.3

delkezik :

MeII4kIet csatolvo:
E r e d etive

Kitttlt6 verzi6:2.7

r en

I r endelkezik:

m

E
D

!

E
E

!
!
x
m

I

n

Nyomtatva: 2016.05.30 09.29.41

