llKOZ-02

Kozfemeny
az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett
reszere atutalt osszep felhasznalasaro

Kedvezmenyezett szervezet neve:

JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA

[I[~][~]@]@]0[~]~-

Accszarna

[1- [I~

Az atutalt osszeg targyevi· terhasmarasara vonatkoz6 adatok
* 'rarqyevnek a rencelkezd eve! k1lvet6 naplari evel kellIekrnteru. Ugyanakkor a tabtazat kitoltese soran figyelembe kell venni
aZI az cs-szeqet is. ami a rendelkezd evben mar renasznatasra kerun az akeor AIUlait iJssz€gbol.
(AL aU.w ••l IU""U>"fl kell megadm

I 32·IE
I 33.1 (E1)

A targyevben felhaszn.;ilhafo teljes dsszeg (A+B+C+D):

I
I

Ebb61 a tarqyevben mnkcdesre fordfthat6 teljes osszeq (F*O.5):

34. (F) A targyevben tetnsszrett leljes 6sszeg (Fl+F2):
35 · (F1) A tarqyevben maeodesre felhasznalt teljes osszeq (Al+Bl+C1 +D1):

122422 """,I
61211 .."...

1

122422 "'''''
0 .."...

36 (F2) A tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telhasznart teues osszeq (A2+B2+C2+D2):

122422 ."".

37 · (F3) A tartalekolt refjes osszeq (A3+B3+C3):

o .."'"

38 · (F4) Mar fel nem nasznaneto csszeq (D3):

0,...,,,,

Az atutaft 6sszeg felhasznalasanak szoveges ismenetese
1m.>< 1200

01.

'",a''''')

hittan tAboros gyerekek szallli3 es etkezes koltsegeire lordftottuk

02.
03.
04.
OS.

06.
07.
08.
0'.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

. .

«

«
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llKOZ
Kiizlemeny
az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezetl
reszere atutalt iisszeg felhasznalasarol
[A szemely' jovedelemado mechererozon reszenek az enozc rencexezese szerum telbasznalasarot 5z616

Nernzeti Ad6
es Vamhivatal

19913. evr CXXVI. \Orveny (jIC § (1) bekezdese alapjan]

A kedvezmenyezett azonosft6 adatai

',"s

kecvezrnenyezett

~'"

Neve:

szevezer aooszame:

[1J[8J[8J@][OJ[7J[9J[ZJ - [>: -iliA

'"0z

JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KDZDSSEGENEK ALAPiTVANYA

:I

Szekhetye:

0

~0[~]G

szervezen torme]a:

JASZBERENY FERENCESEK tere 3

~

Blrusaqi nyilvaraartasi szama;

55412/0998

Bir6sagi hatarozat joger6re emeikeoesenek oaiume:

~

sn
-c

Kepviseloje:

'az"

Atapce! szerinti koznesznu tevekenyseae:

!=

a
<
N

§:
-c
'"

l!:1191~~ - @:I~ - [I@

SZOKE JOZSEF

01.

szoclalie tevekenyseq, csaladseqftes. iddskcruak gondozasa

02.

nevelee

03.

kunural!e tevekenyseq

04.

kulturalis orokseg meqovasa

es oktatas, ismeretterjesztes, kepesseqtejlesztes

KozhasznUSfl!)i ~Ogflll8.St mePc8.lIapfto birosagl veqzes joger6re emerkeoesenek caruma. ha a szervezet
rendelkezik koz asznusagl okozattal:

.>0

'" l!:1~1~11~ -I 0I~ - [II@]

a
z
a

N

"
. ..
..
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Kozfemeny
az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenrezett

reszere atutalt osszeg felhasznmasaro

keovezrnenvezett szervezet neve:

JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA
Aooszarnec

[i][8lial@J@l[?J1 910 - ~ -@~
Az atutalt osszeg targyevi· felhasznalasara vonatkoz6 adatok

• h.rgyt-vllek a rendelkezf evet kllvelo naprarl eve! 1<:1011 tekimeni. Ugyimakko[ a tablazar k,{oltese so.an ligyelembe kell vaunt
ear ez osszecet is, ami a renoeikezo evben mar rethasanatasra kerult az akkot etutalt osszcobcr,
(A: ad"wl<at forlnl ••n kell mogadnL)

01. (A) A rendelkez6 evben (20ll-ben) juuatott osszec.
02 (AI) Ebb61

84417 '",ot

a tarqyecben rnokccesre fethasznalt osszeq.

o ''',m

03. (A2) Ebb61 a tarqyevben l;el szennt! tevekenyseqre telhasznatt osszeq;

84417 '",m

04. (A3) Ebb61 tartalekolt osszeq (A-A1-A2):
05 (A4)

0,,,,,,,

A tartalekolas cefja:

06.
07.
08.
09. (A5)
10. (8)

D··

A tartaieecras id6tartama:

A tiirgyevet megel6z6 evtien tartaJeko/( dsszeg:

38 005

11. (61) Ebbdl a tarqyevben mukodesre telhasznan osszeq:

o.,;~

0",.,",

12. (62) EbbOl a tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telhasznalt osszeq:
13 (63) Ebbal tovaco tartalekolt osszea (B·81-82):
14. (84)
A tartalekolas cefja:

38005 ""'.,

o '00"

15
16
17
18 (85)
19. (G)

C~

A tovabbtartalekolas id6tartama:

A targyevet mege/6zQ masodik evben tarta/eka/t, targyevben felhasznalhat6 bsszeg:

20 (G1) Ebbal a tarqyevben mukodesre telhasznalt osszeq;

"',;"
,.,;"

21 (G2) Ebbal a tarqyevben cel szerinti tevekenyseqre reuiasznan osszec:
22 (G3) Ebbal tovabb tartelekolt bsszeg (C-C1-C2):
23. (C4)

0",,,,,,

0"";,,

A tartalekolas cel]a:

24
25
26.

27 · (C5)
28. (D)

A tovabbtartalekolas idcrartama:

29 · (D1) Ebbal a tarqyevben mnkodesre telhasznalt tisszeg:
30 · (D2) Ebb61 a tarqyevben cel szerinti tevekenyseqre telhasznalt bsszeg:
31 · (D3) Ebbal fel nem hasznart osszeq (0-01-02):

-

0"

A rargyevet mege/6z6 harmadik evben tartail§kolr, targyevben felhasznalhat6 osszeg:
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Datum: 2013.05.12.

A JB-I BARATOK

Reszletes fokonyvi kivonat 2012.00.01-t61 2012.12.31-i9.
a(z) 1 szamlaszamt61 9892 szamlaszamig
FORGALOM

EGYENLEG
Tartozik

Kovetel

6.962

3.64(1

100.000
96.360
3.322

3.322
3.322

6,962

364.734
332.000

332.000
300.000
32.000

32.734
32.734
32.734
364.734

s

,
,
s
s
357.777
357.741
331.741
300.000
31.741
26.000

6.000
20.000

35

Reszletes fokonyvi kivonat 2012.00.01-t61 2012.12.31-i9.
a(z) 1 5zamlaszamt61 9892 szamlaszamig
EGYENLEG

FORGA.LOM

Megneveus

SzAmlaszam

974
9744

Tart«r:ik

Kovetel

Penzintezettol kapott kamatok

0

xamatbevete! plmzintezettOl

0

9. szamlaosztaly esseesen.
Mlndosszesen:

Tart«r:jk

:1I

0

357.777

1.347.359

1.347.359

Quali1ySott Diamond Integral! Szarnvltef Rendszer - (c) Szamviteli Rendszer Kft.

KOvetel
36
36

357.777

Oldalszarn: 2 { 3

A JB·I BARATOK

Datum: 2013.05.12.

Reszletes f6konyvi klvonat 2012.00.01.t612012.12.31-ig.
a{z) 1 azamlaazamtcl 9892 szamlaszamig

Egyezoseg szamitas
FORGALOM

EGYENLEG
Tartozlk

KOvetel

Tartozik

KOvetel

1. szamfaosztaly

0

0

2 szemlaosztaly

0

0

3. szamlaosztaty

364.739

364,739

4. szamlaosztaly

817.881

624.843

Osszesen.

982.820

989,582

0

5. szamlaosztaly

384.734

0

364.734

B. szamlaosztaly

5

0

5

9. szamlaosztaly

0

357.777

364.739

357.777

6.962

0

1.347.359

1.341.359

6.962

6.962

Osszeserc
Mind6sszesen:

6.962
6.962

357.777

A kettfis kiinyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszertisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-142

1. azervezet azonoslt6 adatat
1.1

nev

!JASZBERENVI BARATOK TEMPLOMA KozbSSEGENEK ALAPiTVANYA

1.2 Szekhely
Iranylr6szam:

Telepule s

[5][1][0][0]

[

Kozterulet neve: IFERENCESEK

Hazszam:

13

I Lepcsohaz:

I

I

!JASZBERENY

I

[

xozteruter [elleqe:

emetec

I

I

I

Itere

Ajt6:

I

[

~. ffi· [6§ili]ill'~'Iili
[iE]/[Ol3J/ [5]5J4]"lI2l

1.3 Bejegyz6 hatarozat szama:
1.4 Nyilvantartasi szam:

1.4 Saervezet edcszame:
1.6 Kepviselo neve:

[i'[8][8]§I[OI[7]IiliJ-[1]-[i][6]

I

ISZOKE JOZSEF

I

2. Targyevben vegzett erepcer szenntt es ki)zhasznu tevekenysegek bemutetase

A:z. aJapit6 egyhazkOzsegenek teruleten nrnant tanul6 diakcsopOnQl szerveztLInk, a fiatalkoruak koreben
felvilagosit6 t.evekenyseget vegeztunk, e lcvekenysegllnkkel pr6bAljUk eloseglteni a kOzerkdlcstlk JavuhlsaJ:.
smerenerjeszt6 nyari rattan uUnoganunk haminyos helyzetii ee sokgyermekes e-saladok gyermekei

saemare.

I
3. Kozhasznl.l tevekenysegek bemutataea (tevekenysegenkent)
3.1 kczbasznu tevekenyseq meqnevezese

I

lismerenerjesztes

3.2 kozf-asznu tevekenyseqhez kapcsorodc kozfeladar, joqszabalyhely:

L

I

I

[

3.3 <ozhasznu tevekenys eq cercsocorne: laz alapit6 egyM.zkozsegenek

r

3.4 koztiasznu tevekenysegb61 reszesutok tetszama:
3.5 kozhasznu tevekenyseq tcob eredmenyei:

I,D

texneeen hittent tanul6k

[

levekenyo,,".nk e,edmOnyekem nerranvce netyaetu ,ye'mekek <OSZI venetrek nyan hittan taborben.

.
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A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszernolcja es kozhasznusagi rnelleklete

PK-142

$zervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA

4. KOzhasznu tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon ktmutatasa
4.1

cethasznajt vaqycnelem meqrevezese

4.2

Felhaazrtalt vagyonelem meqr-evezese

4.3

celhasanatr vagyonelem megnevezese

(Ada/ok ezer fonMban.)

Vagyonelem enel<e

cemasanaras cefja

Vagyonelem eneke

cemasanatas celja

penzeszki:>zo

k6zhasznutevekenyseg

kctetezenseq noveles

3

kczhasznu tevekenyseq

Pethasznalas cene

Vagyonelem eneke

K6zhasznu teveken~Seg erdekeben

felhasznAlt vagyon

imutatasa

7

(tisszesen)
kozhasznu teveken~Seg erdekeben

renreeenan vagron Imuratasa

7

(mindosszesen

5. Gel szerinti jutattasok ktmutatasa

5.1 Gel szerinn junaras meqnevezese

EI6z6 ev

Tarqyev
2

tabor tamoqatas
Gel szerinti junatas meqnevezese

EI6z6 ev

Tarqy ev

5.3 Gel szennu jutanas meqnevezese

EI6z6 ev

Targyev

5.2

Gel szerinti jUltatasok kimutalasa
(osszesen)

2

C~I szerinti [uttatasok kimutatAsa
lmindosszesen)

20

6. vezere

tiszts~gviseliSkneknyujtott

[urtatas

6.1 'tlsztseq

6.2

'rtsatseq

A.

Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott

EI6z6 ev (1)

Tarqyev (2)

EI6z6 ev (1)

Tarqy ev (2)

juttatas csszesen:

-

..

..

- verare-t.s
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A kettds kiinyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszerusitetr beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA

KOz6SS~G~NEKALAP(TVANYA

7. KOzhasznu jogAIIAs megallapltasahoz szukeeqes mutat6k
Alapadatok

(Adalok. ezer forimban.)

'raroyev (2)

EI6z6 ElV (1)

B. Eves esszes bevetel

763

358

8

3

G. KorrigaJt bevetel [B-(C+D+E+F)]

678

326

H. oeszes rafordftas (kiadas)

852

365

852

365

-89

-7

ebb61:
C. A szemetyr jbveoetemece meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 5z616
1996. evr CXXVI. tcrveny alapjan atutalt osszeq
D. Kozszoigaitatasi bevetel
E. Normativ tamoqatas

F. Az Eur6pai Uni6 struktutalls alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott temoqatae

I. EbbOl szernelyi jelleg(j ratordltas

J. Kozhasznu tevekenyeeq ratordttasai
K. Ad6zott eredmeny
L. A szervezet munkajaban kozremukod6 kozerdeku cnkentes
tevekenyseQet ve$lz6 szemelyek ezama
&a kozeri::leku onkentes tevekenysew61 sz616
005. evi LXXXVIII. tcrvenynek meg elel6en)
Er6forras elfatottsag mutat6i

Mutat6 teljesfrese

em

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > LOOO.OOO, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2> 0]

ectv. 32. § (4) c) [(11 +l2-A1-A2)/(H1 +H2»-0,25]

D
D
D

Tarsadalmi ramogatottsag murat6i

I&l
I&l
I&l
Mutat6 teljesftese

EcN. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1 +G2) >-0,02]

I&l

EcCV. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H1+H2»-0,5]

I&l

D
D

ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>-10 f6]

D

I&l

Kltolt6
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A kettiis konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszemolcja es kdzhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAP(TVANYA
HITTAN TABOR TAMOGATASA
"ramoqatasi program eineveaese:
pASZBERENY VAROS ONKORMANYZAT

Tamoqato meqnevezese

kozponrl koltseqvetes

onkormanyzarl konseqveres
Tamoqatas torrasa:
nemzetkoz. rorres
mas qazdalkodo

D
00
D
IJ

Tamoqatas id6tartama:
'r amoqatasi osszeq:

300000

- ebb61 a tarqyevre jut6 osszeq:

- tarqyevben

300000

reurasanen osszeq:

300000

- tarqyevben folyosltott osszeq:

300000

'ramoqatas tfpusa:

visszaterttendc

IJ

Targyevben felhasznalt Osszeg

vrssza nem terttendd

IXi

resztetezese jogcfmenkenL

Szernelyl
Dologi

300000

cetnaimozas!
Osszesen:

300000
Tamogatas targyevi rerneeenataeanek szevaqas bernutatasa:

A .JASZBERENYI ONKORMANYZAT A HITTAN TABaROS GYERMEKEK UTAZASI KOLTSEGEIHEZ JARULT HOZZA.

z uz e
AZ.

I

even vegze

0

eve enysege

es programo

emu a asa

aJaplt6 egyhazkdzsegenek tenneten hittant tanutc diakcsoportot sz erveztunk, a fiatalkoruak koreben felvilagosito

eve-kenyseget vegeztUnk, e tevekeny~Onkkel prabAijuk elOsegiteni a kozerkolCsOk [avuf asat.
Ismeretterjeszto nyari tebon ramogattunk hatr;inyos helyzetu es sokgyermekes csaladok gyermekei szamera,
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A kettds kenyvviteh vezeto egyeb szervezet
egyszerfisitett beszamoloja es kozhasznusagl rnelleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA

Az eqyszertlsftett eves beszarnolo eredrneny-klmutatasa

el6z6 ev
helyesbfrese

el6z6 ev

(Adatok ezer formtban.)

vanajkozas! tevekenyseq

Alaptevekanyseq
Uirgyev

el6zd ev

eldzd ev
helyesbffese

ttlfgyev

osszesen
ef6zd ev

targyev
eldzd ev
he/yesbftese

L Ertekesltes nerto arbevete!e
2. Aktivalt sajat tefjesjtmenyek

erteke

3. Eqyeb bevetelek

763

358

763

358

10

6

10

6

603

332

603

332

150

20

150

20

A. csszes bevetel (1+2+3+4+5)

763

358

763

358

ebb61: kozhasznu tevekenyseq
bevetetel

763

358

763

358

6. Anyaqjelleqtl rarorentesok

832

365

832

365

- tagd~, alapftotot kapott
betize es

- tarnoqatasok
- adcrnanyok

4. Penzugyi muvelerek bevetelei

5. nenukivnn bevetelek
ebb61:
- alapltotol kapott betlzetes

- tarnoqatasok

7. Szernelyi jellegu rarcrdtrasok
ebb61: vezet6 tisztseqviselok
juttatasai
8. ErtekcSCikkenesi terras
9. aqyeb rarorduasok

2

20

10. Penzugyl mCiveletek

ratorottesat

..
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A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszertisitett beszamcloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA

Az egyszenlsitett eves beszamolo eredmeny-kirnutatasa 2.
Alaptevekenyseq
elaza

ev

el6z6 ev
helyesbitese

(AdilWk ezer forimban.)

vauatkozas! tevekenyseq

Mrgy{w

e/6ziJ

ev

el6r6 t1v
helyesbirese

("rgre v

osszesen
elorD

ev

Mrgyev
el6z6 ev
h"lyesbitese

11. Rendktvuli ratcrdnasok
B. osszes ratorduas
(6+7+8+9+10+11)

852

365

852

365

e1Jb61: kozt-esznu tevekenys eq
ratorurtaset

852

365

852

365

·80

-7

-80

·7

·80

-7

-80

-7

-80

-7

-80

-7

518

300

518

300

3

8

C.

Aoozas eroru

eredmeny (A-B)

12. Aoonzetes! kotelezettseq
D. Aoozou ereomeny (C-12)

13. .Jovahaqyott osztaiek

E. Targyevi ereomeny (D-13)

Tajekoztat6 adatok
A. jcozponn kouseqvetest

tarnoqatas

B. Helyi onkorrnanyzett

koltseqvetee rarnoqatas
C. Az Europai unto smrkturafls
alapjaibol. illetve a xoneztos
Alapb61 nyujtott tamoqatas
D. Normatlv tamoqatas
E. A szemelyi jovedetemado
me~hatarozottreszenek adozo
ren eikezese szenntt
reu-asznatasarot sz616 1996. evi

85

cxxvr.torveny alapjan kiutalt

32

osszeg

F. Kozszolqaltatasi cevetet

Az adatok konyvvlzsqalanal ala vannak tarnasztva.

. ..

-

..

..

Klwlto vemo.z.sz.n Nyomtatvany vemcn.s

KonyvvizsgAI6i zAradek

D

Igen

IXl

Nyomtatva: 2013.05.12 15.03.16

Nem

A kettiis konyvvitelt vezetii egyeb szervezet
egyszeriisitett beszarnoloja es kozhasznusagi rnelleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BAR,ATOK TEMPLOMA Koz6SSEGENEK ALAPfTVANYA

Az egyszerusitett eves beszarnclo merteqe
EI6z6 ev

Eloz6 ev
halyesbirese

(AdaIDk ezer forinrban.)

Targyev

ESZKOZDK (AKTivAK)

A.

Betektetett eszkozok
I. immaterlaus javak

II. Ta.rgyi eszkozok
III. Befektetett pfmzugyl eszkozok

B.

Porqoeszkozok

4

0

4

0

4

0

I. Keszletek
II. Kovetelesek

III. Ertekpaplrck
IV, Penzeszkozok

C.

Aktiv idcbeli elhatarolasok

ESZK6z0K OSSZESEN
FORRASQK (PASSZiVAK)
D.

Sajat take

4

-3

I. lndulc t6kefJegyzett toke

100

100

I\, rckevanoaaszereomeny

-7

-9'

-89

-7

III. Lekotctt tartalek
IV, Erteketest tartalek
V. Targyevi eredmeny ateptevekenyseqbcl
VI. Targyevi eroemenv vallalkozas! tevekenyseqbo!

E.

cenertetekok

F.

Kotelezertseqek

3

I. Hatrasorolt koterezettseoex
II. Hosszu iejaratu kctelezettseqek
III. Rovid lejaratu kotelezettseqek

G.

3

casszfv iddbeli elhatarotasok

FORRAsOK OSSZESEN
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A kettds konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

Ta.rgyev:

116 Szolnoki Torvenvszek

TOrvenyszek:

PKc142

Bekuld6 adatai

EI6tag

Elsa utcnev

CsalAdi nev

Tovabbi utonevek
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Viselt nev:
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IJ6ZSEF

szuretes! nev:
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IJOZSEF

Anyja neve:

INAGY

IMARlA

Szuletlisi orszag neve:

IMAGYARORSZAG

SzUleresi telepules neve:

IJANOSHIDA

II

SziHetesi ideje:

Szervezet neve:

IIJASZBER~NYI

I

BARATOK TEMPLOMA KOZbSSEGENEK ALAPITVANYA

SZervezet szekhelyer
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JEGYZOKONYV
Amely kesztllr 2013. ev 05. honap 25 -en 17orakor A JASZBERENYI BARArOK
TEMPLOMA KOZOSSEGI':N EK ALAr iTVANYA szekhelyen megtartott kurat6riumi
ulesrol.
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a kuratorium elnoke

Napirendi pont:
Az alapitvany 2012. evi eves beszamolojanak ismertetese (a kurarorium elnoke}
Az tiles levezeto elnoke a kuratorium elnoke Szoke Jozsefur.
A kuratorium elnoke a jelenlevok koszcntesc utan megallapfrja, hogy az Illes osszehivasa
szabalyszeruen tortenr. azon valamennyi meghfvott tag megjelent.
EZl kovetoen elfogadasra javasolta a napirendi pontot, amellyel a jelenlevok egyhangulag
egyetertettck.
Napirendi pont.
Az alapitvany eves bcszamolojanak ismcrtetese es elfogadasa.
2012, <vi EVES BEszAMOLO

Targyevi adatok:

-

Adatok e Ft ban
Befektetett eszkozok ertckc
Forgoeszkdzdk ertcke
Eszkdzdk dsszesen
Saj at toke
Tartalek
Celtartalek
Kotelezettsegek
Forrasok osszesen
Osszes bcvetel
Osszes koltseg
Adozas eldtti eredmenv
Adofizetesi kctelezettseg

Tarzvevl eredmenv

0
0
-3

3

0
358
365
-7
-7

A tagok egyhangulag elfogadtak az alapitvany 2012. evi EGYSZERUSiTEIT EVES
BESzAMOLOJAT.

A napirendi pontok elfogadasa utan az elnok az Illest berekeszti.
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a kuratcriurn tagja
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a kuratorium tagja
a kuratorium tagja

a kuratorium elnoke

Datum: 2013. 05. 25.

A JASZBERENYl BAMTOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK
ALAPiTVANYA
2012 evi

Kozhasznusagi jelentesenek
elfogad6 hatarozata

Kivonat az alapltvany 2012-05-25 -en megtartott kuratoriumi ulesenek jegyzokonyvebol.

Hatarozat

A Jaszberenyi Baratok Temploma Kozosseaenek Alapitvanyanak kuratoriuma megtargyalta
az alapitvany 2012 evi kozhasznujelenteset cs azr az eloterjesztesnek megfeleloen
egyhanguan, ellenszavazat nelktil e1fogadta.

Kelt. Jaszbereny, 2012. majus 25.
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