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Kozlemeny
az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenrezett
reszere atutalt osszeq telhasznalasaro

Kedvezrnenyezett szervezet neve:

A JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA
Adoszarna:

~~[8J~@]0~~-~-~~
Az atutalt osszeq targyevi* telhasznalasara vonatkoz6 adatok

* Targyevnek a rendelkez6 evet koveto naptari evet kell tekinteni. Ugyanakkor a tablazat kitoltese saran figyelembe kell venni
azt az osszeqet is. ami a rendelkez6 evoen mar relhasznalasra kerult az akkor atutalt bsszegb61.
(AZ adatokat torintban kell megadnL)

01. (A)

A rendelkez6 evben (2012-ben) juttatott osszeg:

02. (Al) Ebb61 a tarqyevben mukodesre telhasznalt bsszeg:
03. (A2) Ebb61 a tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telhasznalt bsszeg:
04. (A3) Ebb61 tartalekolt osszeq (A-Al-A2):
05. (A4)

31 741

forint

o

forint

31 741

forint

o

forint

A tartalekoias cejja:

06.
07.
08
09. (AS)

10. (B)

A tartalekolas id6tartama:
A targyevet megel6z6 evoe« tartalekolt osszet; (llKOZ A3):

Dev
o

forint

11 (Bl) Ebb61 a tarqyevben rmikodesre telnasznalt osszeq:

forint

12. (B2) Ebb61 a tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telnasznalt osszeq:
13. (B3) Ebb61 tovabb tartalekolt osszeq (B-Bl-B2):
14. (B4)

forint

o

forint

A tartatekolas cejja:

15.
16.
17.
18 (B5)

19. (C)

A tovabbtartalekoias id6tartama:
A targyevet megel6z6 tnesoai« evber, tartalekolt osszeg (11KOZ B3):

Dev
o

forint

20. (Cl) Ebb61 a tarqyevben mukodesre telhasznalt osszeq:

forint

21. (C2) Ebb61 a tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre tethasznalt osszeq:
22. (C3) Ebb61 tovabb tartalekolt 6sszeg (C-Cl-C2):
23. (C4)

forint

o

forint

A tartalekolas celja:

24.
25.
26.
27. (C5)

28. (D)

A tovabbtartalekolas idotartama:
A targyevet megel6z6 harmadik evberi tertetekott osszeg (llKOZ C3):

D
o

29. (01) Ebb61 a tarqyevben rnukodesre telnasznalt osszeq:
30. (02) Ebb61 a tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telhasznalt bsszeg:
31. (03) Ebb61 fel nem nasznalt, visszafizetend6 bsszeg (0-01-02):
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Kozlemeny
az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenrezett
reszere atutalt osszeq tel hasznalasaro

Kedvezmenyezett szervezet neve:

A JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA

Az atutalt osszeq targyevi* felhasznalasara vonatkoz6 adatok
* Targyevnek a rendelkez6 evet kbvet6 naptari evet kell tekinteni. Ugyanakkor a tablazat kitoltese saran figyelembe kell venni
azt az osszeqet is, ami a rendelkezo evben mar telhasznalasra kerult az akkar atutalt bsszegb61.
(AZ adatokat forintban kell megadnL)

32.\ (E)

A targyevben felhasznalhat6 teljes osszeg (A+B+C+D):

I
I

33.!(E1) Ebb61 a tarqyevben rnukodesre fordfthat6 teljes bsszeg (F*O,5):
34. (F)

A targyevben felhasznalt teljes osszeg (Fl +F2):

31 741
15871
31 741

35. (F1) A tarqyevben mukodesre telhasznalt teljes bsszeg (A1 +81+C1 +D1):

o

36 (F2) A tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre telhasznalt teljes osszeq (A2+82+C2+D2):

31 741

37. (F3) A tartalekolt teljes bsszeg (A3+B3+C3):

o
o~

38. (F4) Mar fel nem hasznalhato bsszeg (D3):

lorint
lorint

lorint
forint

lorint
forint

forint

Az etutstt osszeg felhasznalasanak szoveqes ismettetese
(max. 1200 karakter)

01.

hittan taboros gyrmekek tabor koltsegeire forditottuk

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ny.v.:1.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kuldhetd be!
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A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA

Az egyszerusitett eves beszamolo merleqe
EI6z6 ev

EI6z6 ev
helyesbltese

(Adatok ezer forintban.)

Tarqyev

ESZKOZOK (AKTfVAK)
A.

Befektetett eszkozok
I. Imrnaterielis javak
II. Tarqyi eszkozok
III. Befektetett penzuqyi eszkozok

B.

Forg6eszkozok

0

473

0

473

0

473

-3

298

I. Keszletek

II. Kovetelesek
III. Ertekpaplrck

IV. Penzeszkozok

C.

Aktfv id6beli elhatarolasok

ESZKOZOK OSSZESEN
FORRAsOK (PASSZfVAK)

D.

Sajat t6ke
I. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke

100

100

II. Tokevajtozas/eredmeny

-96

-103

-7

301

III. t.ekotott tartalek

IV. Ertekelesi tartalek
V. Targyevi eredrneny alaptevekenyseqbol
VI. Targyevi erderneny vallalkozasi tevekenyseqbol
E.

Celtartalekok

F.

Kotelezettseqek

3

I. Hatrasorolt kotelezettseqek

II. Hosszu lejaratu kotelezettseqek
III. Rovid Iejaratu kotelezettseqek

G.

3

Passzfv id6beli elhatarolasok

FORRAsOK OSSZESEN
Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6

175

0
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A kettds konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es ktizhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA

Az egyszerusftett eves beszamolo eredmeny-klmutatasa
Alaptevekenyseq
e/ozo ev
betyesbitese

e/ozo ev

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseq

terqyev

e/ozo ev

e/ozo ev
heiyesbitese

targyev

bsszesen
targyev
e/ozo ev
hetyesbtteee

e/ozo ev

1. Ertekesites nett6 arbevetele
2. Aktivalt sajat teljesltmenyek
erteke
3. Egyeb bevetelek

358

736

358

736

6

36

6

36

332

400

332

400

20

300

20

300

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

358

736

358

736

ebb61: kozhasznutevekenyseg
bevetelei

358

438

358

438

6. AnyagjellegO ratordltasok

365

435

365

435

- tagdfj, alapft6t61 kapott
betizetes
- tarnoqatasok
- adornanyok

4. Penzuqyi mOveletek bevetelei
5. RendkfvOli bevetelek

ebb61:
- alapft6t61 kapott befizetes

- tarnoqatasok

7. Szernelyi jellegO ratordltasok
ebb61: vezet6 tisztseqvtselok
juttatasai
8. Ertekcsokkenesi tetras
9. Egyeb ratordltasok
10. PenzOgyi mOveletek
ratordftasai

Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6
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A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszerfisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:

IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA

Az egyszerusitett eves beszamolo eredmeny-kimutatasa 2.
Alaptevekenyseq
e/6z6 ev
netyesbttese

e/6z6 ev

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseq

targyev

e/6z6 ev

e/6z6 ev
netyesbitese

targyev

bsszesen
e/6z6 ev

targyev
e/6z6 ev
netyesbitese

11. RendkfvUli ratordltasok
B. bsszes ratorditas
(6+ 7+8+9+10+11)

365

435

365

435

ebb61: kozhasznu tevekenyseq
ratordftasai

365

435

365

435

-7

301

-7

301

-7

301

-7

301

-7

301

-7

301

300

400

300

400

32

175

32

175

C. Adozas el6tti eredrneny (A-B)
12. Adotizetesi kotelezettseq
D. Ad6zott eredrneny (C-12)
13. .lovahaqyott osztalek

E. Tarqyevi eredrneny (D-13)

Tajekoztat6 adatok
A. Kozponti koltseqvetesi
tarnoqatas

B. Helyi onkormanyzati
koltseqvetesl tamoqatas
C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis
alapjaibol, illetve a Kohezios
Alapb61 nyujtott tamoqatas
D. Normatfv tarnoqatas
E. A szernelyi jovedelamado
meqhatarozott reszenek ad6z6
rendelkezese szerinti
telhasznalasarol sz616 1996. evi
CXXVI.t6rveny alapjan kiutalt
osszeg

F. Kozszolqaltatasi bevetel

Az adatok konyvvizsqalattal ala vannak tarnasztva.
Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6

Konyvvizsgal6i zaradek

D

Igen

[Xl
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Nem

A kettiis konyvvitelt vezetii egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-142

1. Szervezet azonosit6 adatai
1.1 Nev
rASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA

I
1.2 Szekhely
Iranyrtoszarn:

~[!J@]@]

Telepules:

[

Kozterulet neve: IFERENCESEK

[

Hazszam: 13

t.epcsohaz:

1.3 Bejegyzo hatarozat szama:

[

I

Kozterulet jellege:

Emelet:

Ajt6:

[

I

Itere

I

[

~.~.~/~/~

1.4 Nyilvantartasi szam:

[iliJ/@]]/~

1.4 Szervezet adoszama:

[I~~@]@J[~]~~- [!] -[!]~

1.6 Kepviselo neve:

[
[

IJASZBERENY

[

ISZOKE JOZSEF

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa

IA.z a1apit6 egyhazktizsegenek terOleten

hittant tanul6 diakcsoportot szerveztonk. a fiatalkon'iak ktireben

~elvilagosit6 tevekenyseget vegezUlnk. e tevekenysegOnkkel pr6baJjuk elosegiteni a k6zerk61cSOk javulasat.
~smeretterjeszt6nyari

tabort tamogattunk htiranyos helyzetti es sokgyermekes csaladok gyermekei

Iszamara.

3. Kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa (tevekenyseqenkent)
3.1 Kozhasznu tevekenyseq rneqnevezese:

Iismeretterjesztes

I:

3.2 Kozhasznu tevekenyseqhez kapcsol6d6 kozteladat, joqszabalyhely:

[
[

1

I
3.3 kozhasznu tevekenyseq celcsoportja: laz alapit6 egyhcizkozsegenek teruleten hittant tanul6k
3.4 Kozhasznu tevekenyseqbol reszesulok letszama:

130

[

3.5 Kozhasznu tevekenyseq f6bb eredmenyei:
A te:vekenysegunk eredmenyekent hcitranyos helyzetQ gyermekek

Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6

reszt vehettek

hittan tabor ban .

Nyomtatva: 2014.05.1111.59.36

I:

A kettiis konyvvitelt vezetii egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA
4. Kozhasznu tevekenyseg erdekeben tefhasznalt vagyon kimutatasa
4.1

Felhasznalt vagyonelem meqnevezese

4.2

Felhaszrialt vagyonelem meqnevezese

Vagyonelem erteke

(Adatok ezer forintban.)

Felhasznalas celja
kozhasznutevekenyseg

Vagyonelem erteke

Felhasznalas celia

Vagyonelem erteke

Felhasznatas celia

kozhasznutevekenyseg
4.3

Felhasznalt vagyonelem meqnevezese

Kozhaaznu teveken~seg erdekeben
felhasznfllt vagyon imutatasa
(osszesen)
Kozhasznu teveken~seg erdekeben
telhasznalt vagron imutatasa
(mindosszesen
5. Cel szerinti [utattasok klmutatasa
5.1

Cel szerinti [uttatas meqnevezese

EI6z6 ev

5.2

Cel szerinti juttatas meqnevezese

EI6z6 ev

Tarqy ev

5.3

Cel szerinti jutattas megnevezese

EI6z6 ev

Tarqy ev

Tarqyev

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(osazesen)
Cel szerinti [uttatasok kimutatasa
(mtndosazesen)

6. Vezeto trsztseqvisetoknek nyujtott [uttatas
6.1 Tisztseq

6.2

Tisztseq

A.

Vezeto tisztseqvisetoknek nyujtott
juttatas osszesen:

Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6

EI6z6 ev (1)

Targyev (2)

EI6z6 ev (1)

Tarqy ev (2)

Nyomtatva: 2014.05.1111.59.36

A kettos kiinyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPITVANYA
7. Kozhasznu jogflilas meqallapftasahoz szukseqes mutat6k
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Targyev (2)

EI6z6 ev (1)

B. Eves osszes bevetel

358

736

32

175

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

326

561

H. Osszes rafordftas (kiadas]

365

435

365

435

-7

301

ebb61:

C. A szemelyi [ovedelemado meqhatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasarol sz616
1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeq
D. Kozszoigaitatasi bevetel
E. Normativ tamoqatas
F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iIIetve
a Kohezios Alapb61 nyujtott tamoqatas

I. Ebbol szemelyi jellegu rafordftas
J. Kozhasznu tevekenyseq rafordltasai
K. Ad6zott eredmeny
L. A szervezet munkajaban kozremukodc kozerdeku onkentes

tevekenyse~etvegzo szemelyek szama
~a kozerdeku onkentes tevekenysegrol sz616

005. evi LXXXVIII. torvenynek meqfeleloen)

Eraforras ellatottsag mutat6i

Mutat6 teljesitese
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81 +82)/2> 1.000.000, - FtJ

D

~

Ectv. 32. § (4) b) [Kl +K2>=OJ

~

D

Ectv. 32. § (4) c) [(ll+12-Al-A2)/(Hl+H2»=0,25J

D

~

Terseaelmi tamogatottsag mutat6i

Mutat6 tetjestiese

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(Gl +G2) >=0,02J

~

D

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=0,5J

~

D

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 faJ

D

~

Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6
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A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-142

Szervezet neve:
IJASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA

Tamoqatasi program elnevezese:

HITTAN TABOR TAMOGATASA
I3ASZBERENY VAROS ONKORMANYZAT

Tamoqato rneqnevezese:

kozponti koltseqvetes

D

onkormanyzati koltseqvetes

[i]

nemzetkozi torras

D
D

Tarnoqatas torrasa:

mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:
Tamoqatasi 6sszeg:

400000

- ebb61 a tarqyevre jut6 6sszeg:
- tarqyevben felhasznalt 6sszeg:
- tarqyevben foly6sftott 6sszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

400000
400000
400000
vrsszatentendo

D

vissza nem terttendo

[i]

Targyevben telhasznalt osszeg reszletezese [oqcfrnenkent

Szernelyi
Dologi

400000

Felhalmozasi
Osszesen:

400000
Tamogatas targyevi telhasznalasanak szoveges bemutatasa:

A JASZBERENYI QNKORMANYZAT A HITTAN TABOROS GYERMEKEK UTAZAsl KOLTSEGEIHEZ JARULT HOzzA.

AZ uzren evnen vegzen TODD revexenyseqex es programoK nemutatasa

IAz alapit6 egyhazkozsegenek teriJleten

hittant tanuI6 diakcsoportot szerveztiink. a fiatalkoruak koreben felvilagositlJ
!tevekenyseget vegeztunk. e tevekenysegiJnkkel probaJjuk el6seglteni a kozerkttlcslik javulasat.
Ismeretterjeszto nyoiri tabort tamogattunk hatranyos helyzetfi es sokgyermekes csaJadok gyermekei szamara.

Kitolto verzi6:2.60.0 Nyomtatvany verzi6:1.6
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A JASZBERENYI BARATOK TEMPLOMA KOZOSSEGENEK
ALAPITVANYA
2013 evi
Kozhasznusagi j elentesenek
elfogad6 hatarozata

Kivonat az alapitvany 2014-05-25 -en megtartott kurat6riumi ulesenek jegyzokonyvebol.

Hatarozat

A Jaszberenyi Baratok Temploma Kozossegenek Alapitvanyanak kurat6riuma megtargyalta
az alapitvany 2013 evi kozhasznu jelenteset es azt az eloterjesztesnek megfeleloen
egyhanguan, ellenszavazat nelkul elfogadta.

Kelt. Jaszbereny, 2014. majus 25.

Juzberenyl Baritok Temploma
K6dSl~geDek Alapftvanya
SIOO Juzbereny, Ferencesck tete 3.
ERSTEBank:
1199310S~122184-10000001
AdOsam: li8307~.1.16
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JEGYZOKONYV
Amely keszult 2014. ev 05. h6nap 25 -en 17 orakor A JASZBERENYI BAMTOK
TEMPLOMA KOZOSSEGENEK ALAPiTVANYA szekhelyen megtartott kuratoriurni
ulesrol.
Jelen vannak:
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a kuratorium tagja
a kuratoriurn tagj a
a kuratorium tagja
a kuratorium tagja
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...Szoke J6Zsef'~~}'i

a kuratorium clnoke

Napirendi pont:
Az alapitvany 2013. evi eves beszamolojanak ismertetese (a kuratorium elnoke)
Az tiles Ievezcto elnoke a kuratorium elnoke Szoke Jozsef ur.
A kurat6rium elnoke a jelenlevok koszontese utan megallapitja, hogy az tiles osszehivasa
szabalyszerucn torrent, azon valamennyi meghivott tag megjelent.
Ezt kovetoen elfogadasra javasolta a napirendi pontot, amellyel a jelenlevok egyhangulag
egyetertettek.
Napirendi pont.
Az alapitvany eves beszamolojanak ismertetese es elfogadasa.
2013. evi EVES BEszAMOLO
Targyevi adatok:
Adatok eFt-ban
Befektetett eszkozok erteke
Forgoeszkozok erteke
Eszkozok osszesen
Sajat toke
Tartalek
Celtartalek
Kotelezettsegek
Forrasok osszesen
Osszes bevetel
Osszes koltseg
Adozas elotti eredmeny
Adofizetesi kotelezettseg
Targyevi eredmeny

0
0

-3

3
0

358
365
-7
-7

A tagok egyhangulag elfogadtak az alapitvany 2013. evi EGYSZERUSITETT EVES
BESzAMOLOJAT.

A napirendi pontok elfogadasa utan az elnok az illest berekeszti.
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