
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-02-23 08:09:11. Érkeztetési szám: EB00568515

14 Kaposvári Törvényszék

Megarox Egyesület

1 4 0 2 0 0 0 3 8 4 2 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .10



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Megarox Egyesület

7 2 5 7 Mosdós

Ifjúság utca

20

    

1 4 0 2 0 0 0 3 8 4 2

1 5 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 0

1 8 0 3 5 3 4 4 1 1 4

Jusits Zsolt

Mosdós 2 0 2 2 0 2 1 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Megarox Egyesület

Adatok ezer forintban

317 7 590

317 7 590

226 -64 412

55 -25 34

171 -39 378

311

226 564 8 002

365 178 -2 683

360 543

5 178 -3 226

247 10 685

247 10 685

365 425 8 002

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Megarox Egyesület

Adatok ezer forintban

6 781 -2 477 11 305 6 781 -2 477 11 305

800 2 478 6 959 800 2 478 6 959

800 2 478 6 476 800 2 478 6 476

7 581 1 18 264 7 581 1 18 264

7 581 1 18 264 7 581 1 18 264

7 350 -3 395 18 074 7 350 -3 395 18 074

3 384 2 400 3 384 2 400

226 -166 994 226 -166 994

22 22

7 576 -177 21 490 7 576 -177 21 490

7 576 -177 21 490 7 576 -177 21 490

5 178 -3 226 5 178 -3 226

5 178 -3 226 5 178 -3 226

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Megarox Egyesület

Adatok ezer forintban

6 476 6 476

25 25

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Megarox Egyesület

7 2 5 7 Mosdós

Ifjúság utca

20

    

1 5 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 0

1 4 0 2 0 0 0 3 8 4 2

1 8 0 3 5 3 4 4 1 1 4

Jusits Zsolt

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. és 13. § (1) 8

hátrányos helyzetű fiatalok

5500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Megarox Egyesület

Adatok ezer forintban

Hátrányos helyzetű fiataloknak rendezvények szervezése 3 700

Kulturális rendezvényeken vállalt fellépések 7 540

Személyszállatás (hátrányos h.) 65

11 305

11 305

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Megarox Egyesület

Adatok ezer forintban

7 582 18 264

7 582 18 264

7 399 21 490

3 384 2 400

7 399 21 490

183 -3 226

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Megarox Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .02 .23  08 .15 .11



Adószám: 18035344-1-14
Szervezet nyilvántartási száma: 3842/2010
Ügyszám: 1500/Pk.60105/2010

Fordulónap: 2021.12.31

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Keltezés: Mosdós, 2022.02.18

Megarox Egyesület

Kiegészítő melléklet

az egyszerűsített éves beszámolóhoz

_____________________________
egyesület elnöke

1. oldal, összesen: 3



I.

1.

»1.1 Alakulás, működési forma
Jogerőre emelkedésének dátuma: 2010. július 29.
Bejegyzés dátuma: 2010. július 27.
Társasági forma:

»1.2 Induló tőke

Az egyesület induló tőkéje:

»1.3 Üzleti év
 A mérlegfordulónapja:
A mérleg időszaka:

»1.4 Tevékenységi kör
Az egyesület főtevékenysége:

»1.5 Cím
Az egyesület székhelye: 7257 Mosdós, Ifjúság u. 20.

»1.6

»1.7

»1.8
beszámolót regisztrált könyvelő állította össze.

Neve: Apáti Katalin
Nyilvántartási száma: 185719

»1.9
Alapítvány, egyesület jellege: egyesület

Közhasznú jogállása: nem közhasznú

»1.10

az alapító, a tag által ilyen címen rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

0 eFt

2021.12.31

Az Egyesület bemutatása

Egyesület

A bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával az alapítvány létesítő okiratában meghatározott, 

Általános rész

2021.01.01- 2021.12.31

9002 Előadó-Művészetet Kiegészítő Tevékenység

Az egyesület internetes honlap címe, ha a beszámolóját honlapján is közzéteszi:
http://megarox.hu/

Könyvvizsgálat
Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy adatai, ha a

Az alapítvány, egyesület jelleg, közhasznú jogállása, fokozata.

Felügyelőbizottság bemutatása.
Az egyesületénél háromtagú kuratórium működik, a felkérés határozatlan időre szól.
A kuratórium ellenőrzi a szervezet működését  és gazdálkodását.
Az egyesületnél a kuratórium tagjainak tárgyévben nem került folyósításra előleg ill. kölcsön.

2. oldal, összesen: 3



2.

»2.1

»2.2 Könyvvezetés pénzneme

»2.3 Beszámoló formája és típusa

Egyszerűsített Éves beszámolót készít.
A mérleg és az eredmény-kimutatása a 479/2016. (XII.28.) Kor.rendelet szerint készült.

»3.

»3.1

5.000.000 Ft

1.300.000 Ft

176.452 Ft

»3.2

»3.3

»3.4

»4.

»4.1

»4.2

»4.3

»4.4

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer ismertetése

Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott
külső szolgáltató feladata.
Az egyesület a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól,
továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben 
és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben,
áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

Az egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Az egyesület a számviteli törvényben meghatározott illetve a reá vonatkozó korm.rendelet alapján

A tagolás a számviteli törvényben az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó előírásnak megfelelő.
A egyesület nem él az összevonás és a továbbtagolás lehetőségével, nem kíván új tételeket felvenni.
A egyesület alapítójának és képviselőjének igénye és elvárása a főkönyvi kivonat részletezésével kerül

A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása támoga-
tásonként, adományonként (vissza nem térítendő)

Központi forrásból felhasznált támogatás, adomány összege

teljesítésre. A költség elszámolás költség nemenként történik. A költségek speciális gyűjtése un. költség
helyenként, esetleg költség viselőként kerül megvalósításra.

1. sz. Közhasznúsági melléklet

Központi forrásból kapott visszatérítendő támogatás összege
Az egyesületnek nincs ilyen típusú bevétele.

Az önkormányzati forrásból visszatérítendő támogatás összege

Mellékletek:

Az egyesületnek nincs ilyen típusú bevétele.

A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támo-
gatásra vonatkozó adatok bemutatása. 

Az egyesületnek nincs ilyen típusú bevétele.

Nemzetközi forrásból visszatérítendő támogatás összege

FCA-KP-1-2021/2-001381 Magyar falu Program, Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása

COVID-19 nemzetgazdasági enyhítési támogatás (szociális hozzájárulási adó)

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred: 19.666 Ft

Az egyesületnek nincs ilyen típusú bevétele.

Más gazdálkodótól kapott támogatás visszatérítendő összege

Az önkormányzati forrásból felhasznált támogatás, adomány összege
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: 25.000 Ft

Nemzetközi forrásból felhasznált támogatás, adomány összege
Az egyesület nincs ilyen típusú bevétele.

Más gazdálkodótól kapott támogatás, adomány felhasznált összege

NEAO-KP-2021/10-000674 Civil szervezetek működésének támogatása

3. oldal, összesen: 3



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET (Adatok ezer forintban)

18035344-1-14

1.4 Nyilvántartási száma: 3842/2010

1. A szervezet azonosító adatai
1.1 Név: Megarox Egyesület
1.2 Székhely: 7257 Mosdós, Ifjúság u. 20.
1.3 Bejegyző határozat száma: 1500/Pk.60105/2010

1.5 Adószáma:
1.6 Képviselő neve: Jusits Zsolt Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Célunk a színpadi zenei kultúra ápolása, zenei művek és táncos produkciók és ezek részleteinek színpadra 
állítása válogatások és saját, önálló művek keretében. Az egyesület célja a színvonalas szórakoztatás, színpadi 
zenei kultúra  oktatása, zenés színpadi előadásmód fejlesztése, mozgáslkultúra és tánc oktatása. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. és 13. § (1) 8.
2011.évi CLXXV. Törvény 34.§.(1) a.)

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály (fiatalok, idősebbek, családok)
3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma:

5 500,0 fő

1. oldal, összesen: 6



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET (Adatok ezer forintban)

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A mi életünket, a mi évünket is sajnos nagyban
befolyásolta a Covid19, és a vele járó korlátozások,
járványügyi kötelezettségek. Gyakorlatilag az év első
felében szinte semmi sem történt az egyesület életében,
hiszen sem rendezvények, sem meghívások, és éppen
ezért fellépések, sem voltak. De szerencsére az év
második felének környékén, májustól kezdett lassan és
fokozatosan helyreállni az életünk, már ami a
rendezvényeket, fellépéseket illeti. Egy gyermeknapi nagy
rendezvénnyel nyitottunk. Utána összesen kb. 40-45
meghívásnak tettünk eleget. Rinyabesenyőn kulturális és
gasztronómiai napot is sikerült megszervezni júliusban.
Több megyei önkormányzattal (Tolna megye, Fejér
megye) volt szoros együttműködésünk, rendezvényünk.
Volt egy nagyobb, sok embert, nézőt, közönséget vonzó
balatoni rendezvényünk is, ahol a Fonyódi Turisztikai
Egyesülettel dolgoztunk össze. Sikerrel pályáztunk a NEA
aktuális évében kiírt pályázatára, ahol 1.300.000 Ft-ot
nyertünk, amit az egyesület működésére használtunk fel.
Majd a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
pályázatának keretein belül 5.000.000 Ft-ot nyertünk
gépjárművásárlásra, aminek segítségével, az év vége felé
vásárolt az egyesület egy személyautót, segítve azzal a
mindennapjainkat. Amennyire rosszul indult számunkra (is)
az év, igyekeztünk az év második felében mindent vállalni,
mindent megoldani, és a legjobb tudásunk és
tapasztalatunk szerint véghezvinni, ami szerencsére
sikerült is. Terveink és azok megvalósításai az
alapszabályban rögzített és kitűzött céloknak megfelelően
történt, és valósult meg.

2. oldal, összesen: 6



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET (Adatok ezer forintban)

Előző év Tárgyév

3 700 eFt
7 540 eFt

65 eFt

0 eFt 11 305 eFt

Előző év (1) Tárgyév (2)

0 eFt 0 eFt

Előző év (1) Tárgyév (2)
7 582 eFt 18 264 eFt

0 eFt 0 eFt

0 eFt 0 eFt

0 eFt 0 eFt

0 eFt 0 eFt
7 582 eFt 18 264 eFt
7 399 eFt 21 490 eFt

0 eFt 2 400 eFt
7 399 eFt 21 490 eFt

183 eFt -3 226 eFt

0,0 fő 0,0 fő

4.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló 
rendezvények szervezése
Kulturális rendezvényeken vállalt fellépések

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

személyszállítás (hátrányos h.)

Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
(összesen):

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

B. Éves összes bevétel
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően)

3. oldal, összesen: 6
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Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

4. oldal, összesen: 6
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központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

5 000 eFt
- ebből tárgyévre jutó összeg: 5 000 eFt

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő

0 eFt
5 000 eFt

0 eFt
5 000 eFt

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

1 300 eFt
- ebből tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő

0 eFt
1 300 eFt

0 eFt
1 300 eFt

Támogatási program elnevezése:

Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás teljes összegét járművásárlásra fordítottuk.

FCA-KP-1-2021/2-001381 Magyar falu Program, Civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása

Támogató megnevezése:

Felhalmozási

Támogatás típusa:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Támogatási program elnevezése: NEAO-KP-2021/10-000674 Civil szervezetek 
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Kapott támogatások bemutatás

Támogatási időtartama: 2021.év
Támogatási összeg:

Dologi

Miniszterelnökség

Támogatás forrása:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Támogatás forrása:

Támogatási időtartama: 2021.év
Támogatási összeg:

Támogatás típusa:

A nyert összeget működési költségeink fedezésére használtuk fel.

5. oldal, összesen: 6
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központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

25 eFt
- ebből tárgyévre jutó összeg: 25 eFt

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő

0 eFt
25 eFt
0 eFt

25 eFt

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

176 eFt
- ebből tárgyévre jutó összeg: 176 eFt

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő

0 eFt
176 eFt

0 eFt
176 eFt

Keltezés: Mosdós, 2022.02.18

Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség csökkentésére lett felhasználva

Támogatási időtartama: 2021.év
Támogatási összeg:

Támogatás típusa:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Támogatás forrása:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Napi működési kiadásainkra használtuk fel.

Dologi
Felhalmozási

Egyszeri támogatás
Támogató megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata

Támogatási program elnevezése: COVID-19 Nemzetgazdasági enyhítás
Támogató megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata

egyesület elnöke

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Támogatási időtartama: 2021.év
Támogatási összeg:

Támogatás típusa:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatási program elnevezése:

6. oldal, összesen: 6


