
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: 2022-05-27 09:26:40. Érkeztetési szám: EB00591509
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Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
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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)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 2 1

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

    

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

8 0 0 0 Székesfehérvár

Sütó utca

45. 2 5

0 7 0 2 0 0 0 1 8 7 5

0 7 0 0 P k 5 3 5 8 3  2 0 0 3

1 8 4 9 4 5 3 4 1 0 7

Asbóth Katalin

Székesfehérvár 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .04 .03



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

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

Adatok ezer forintban

2 824 2 877

355

2 824 2 522

50

2 824 2 927

2 619 2 636

2 496 2 619

123 17

205 291

2 824 2 927
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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

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

318 452 318 452

10 0 10 0

0 0

308 452 308 452

205 95 205 95

318 452 318 452

318 452 318 452

186 395 186 395

9 0 9 0

0 0 0 0

0 40 0 40

0 0 0 0

0 0 0 0

195 435 195 435

195 435 195 435

123 17 123 17

123 17 123 17

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .04 .03



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

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

Adatok ezer forintban

79 79

38 114 38 114

36 39 36 39
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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

    

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

8 0 0 0 Székesfehérvár

Sütó utca

45. 2 5

0 7 0 0 P k 5 3 5 8 3  2 0 0 3

0 7 0 2 0 0 0 1 8 7 5

1 8 4 9 4 5 3 4 1 0 7

Asbóth Katalin
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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

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

Adatok ezer forintban

318 452

36 39

282 413

195 435

9 0

195 435

123 17
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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

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .04 .03



 Beszámoló a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 2021. évi tevékenységéről 

A szervezet tevékenysége 
 
Szövetségünk 2003. február 20-án alakult meg. Tevékenységünket közhasznú szervezetként végezzük.  
Hat tagszervezetünk létszáma éves átlagban 800-900 fő körül mozog. (Alba Regia SC, Arany János DSE, 
Gyöngyvirág TE, TeTeTe, Vértes Meteor TSE, Vízivárosi LSE, Vörösmarty LSE) 

Szövetségünk célja a természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és 
elterjesztését, a rekreációt, ezzel az egészség megőrzését, a természet és a környezet védelmét, a 
sportolás lehetőségét és a mindezekhez a szükséges feltételek biztosítását. 
Célcsoportunk minden olyan idős és fiatal, aki tenni szeretne a saját egészségéért, környezetünk 
védelméért. 
 
A fenti célok elérése érdekében az alábbi főbb tevékenységeket végezzük: 
 
- természet és környezetvédő szemlélet formálása különböző rendezvények és előadások 
szervezésével, ill. azokon való részvétellel 
-  turisztikai rendezvények szervezése az ökológiai szemlélet formálására  
- természetjárással, természetvédelemmel kapcsolatos kiadványok írása, terjesztése 
- a jelzett turistaút hálózat karbantartása, források, pihenők és egyéb természetjáró létesítmények 
gondozása  
- koordináló szerep is feladatunk a tagszervezeteink között, működésükhöz információk biztosítása, 
közös rendezvények helyszíneinek biztosítása 
 
Fenti tevékenységeinkhez kapcsolódó programjaink egy része már hagyományosnak mondható hiszen 
hosszú évek óta szervezzük. 
 

Sajnos az elmúlt évi tevékenységünket is meghatározták a Covid 19 járványhelyzet miatt hozott 

kormány intézkedések. 

Az alábbi programokat terveztük: 

I.  Székesfehérvár Városi Természetbarát Találkozónk Sárpentelén.  – elmaradt 
 

Áprilisban családoknak, gyerekeknek szoktunk szervezni tartalmas szabadidő eltöltést, erdei 
programokkal, ügyességi játékokkal. 

A helyszínnek azért választottuk Sárpentelét már több évtizede, mert szeretnénk ezzel is hozzájárulni 
Gróf Széchenyi Zsigmond emlékének fennmaradásához.  Ehhez az eseményhez kapcsolódott volna  a 
Széchenyi 15km gyalogos és a Széchenyi Kerékpáros 20/50km túra megrendezése is.   

Itt sajnos meg kell említenünk, hogy 2021.09.06-án elhunyt gróf Széchenyi Zsigmondné született 
Hertelendy Margit – Mangi néni - 94 éves korában. Férje halála után gyakorlatilag az egész életét 
Széchenyi Zsigmond emlékének és munkásságának megőrzésére fordította. Büszkén mondhatjuk, hisz 
saját magam hallottam, hogy a sárpentelei találkozónkra mindig szívesen eljött, elhalasztva, vagy 
visszautasítva az erre az időpontra eső felkéréseket. Szövetségünket képviseltük a temetésén, ahol Dr 
Koncz István által elmondott megemlékezésben a pentelei találkozó és természetjáró közösségünk is 
meg lett említve. Emlékét megőrizzük és ahogy lehet folytatjuk a több évtizedes hagyományt a pentelei 
megemlékezésekkel.  

 

 



II. „Zöld Fehérvárért” program – Természeti értékeink a Királyok Városában 
  Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a gyerekek minél kisebb korban ismerkedjenek meg városunk főbb 
természetvédelmi területeivel. Ezért szakvezetéssel szoktuk bemutatni ezen területek növény –és 
állatvilágát. Külön kiemeljük a védett növényeket, állatokat, ezek védelmének fontosságát.  
 Szövetségünk 2021-ben saját szervezéssel, bonyolítással 11 alkalommal szervezte meg    az Európai 
Mobilitás Hét keretén belül ezt a programot általános és középiskolák részére. Nem kaptunk hozzá 
támogatást, de ennek ellenére sikeresen megrendezésre került.  
Közel ezer gyermeknek adtunk új ismeretet, élményeket. Sajnos a záróünnepséget és a fotókiállítást a 
pandémia miatt nem tudtuk megrendezni. Az iskoláknak a jutalmat személyesen vittük el. 
Ezt a rendezvényt ismét Lőrentei Margit és Sajtosné B. Klára fogták össze. Természetesen köszönet a 
többi segítőnek, akik nélkül nem lehetett volna megvalósítani. 
 

III. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megszervezte a Civil 

Napokat melyen Szövetségünk már 14 éve részt vesz, így idén is csatlakoztunk ehhez a programhoz 

szeptemberben. 

A Civil Nap keretén belül mutattuk be Sajtos Lajosné új kiadványát a Gyöngyvirág Természetbarát 

Egyesület gondozásában , a CLLD program keretében került kiadásra . 

Polgármester Úr elismerően szólt a kiadványról, miszerint „ez egy hiánypótló kiadvány”  

I. Szakmai találkozó – évente ősszel ki szoktuk értékelni az elmúlt időszak eseményeit –  

2021-ben nem történt meg.  

II. Késő őszi buszos túránk is elmaradt. 

 

III.         Sajtosné Klári jóvoltából elkészült „Városunk természeti értékei” harmadik bővített  

kiadványa 2000 példányban Szövetségünk gondozásában  Ehhez a  szükséges forrás egy részét az MTSZ 

pályázatból (125 eFt) biztosítottuk. A további 300 eFt forráshoz pedig Polgármester Úrtól kértünk 

segítséget. Egy online találkozó keretén belül mutattuk be tevékenységünket, és kértük támogatását 

50 eFt-ot a záróünnepség megrendezéséhez és iskolák jutalmazásához már az Önkormányzat átutalta 

számlánkra, a további 250 eFt támogatási összeghez pedig mindent dokumentumot benyújtottunk. Ezt 

az összeget várjuk. 

 

Szövetségünk honlapján lehetőséget biztosítunk tagszervezeteink programjaninak bemutatására, 

aktuális rendezvények ismertetetésére. A honlap kezelését, karbantartását Györök Henriettának 

köszönhetjük. 

  

Kitüntetési javaslat a Fejér Megye Természetjárásáért elismerésre 

Szövetségünk a 2021-ben a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesülettel közösen Sajtos Lajosnét 

terjesztette fel megyei kitüntetésre. 

Sajtos Lajosné 2012-ben kapta meg először a Fejér Megye Természetjárásáért kitüntetést. Úgy 

éreztük, hogy az elmúlt kilenc évben igazán kimagasló teljesítmény volt részéről a kiadványok 

elkészítése és városunk természeti értékeinek bemutatása az általános és középiskolás diákoknak. 

2021-ben pedig a város lakói is megismerhették ezeket a területeket, két városnéző programmal 

kibővítve. A túravezetők részére Sajtos Lajosné állította össze az ismertető anyagokat.  

 

Sajnos a Megyei szövetség forráshiányra hivatkozva nem értékelte ezt amunkát. 

 



  

Pénzügyi fenntarthatóság 

 

Szövetségünk 2003-ban induló tőke nélkül kezdte meg tevékenységét. Pályázatok elnyerésével tudtuk 

az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó feladatokat ellátni. Saját tőke növekményünket a közhasznú 

tevékenységünkből adódóan saját rendezvényeink bevételeivel biztosítottuk. 

 Az elmúlt évek során saját forrásunk a tagdíjból és a saját rendezvényeink bevételeiből keletkezett. 

Nyújtottunk be pályázatot a székesfehérvári Önkormányzathoz, a NEA- hoz . 

 

Szövetségünk 2021-es éve számokban kifejezve: 

 

Összes bevételünk: 452. 158 Ft        

Összes kiadásunk: 435.506 Ft              

Tárgyévi eredményünk:  16.652 Ft   

Pénzkészletünk: 2.572.624 Ft               

Személyi jövedelemadó adó 1%: 39.392  Ft 

 

Szakmai fenntarthatóság-szervezet fejlesztés 

Sikeres pályázataink, a saját forrásaink, és önkénteseink munkája segíti Szövetségünket abban, hogy 

elképzeléseit meg tudja valósítani.  

 

Szeretném megköszönni az elnökség és a projektekért felelős személyek munkáját, amivel 

hozzájárultak Szövetségünk céljainak megvalósításában: Balogh Józsefné, Lőrentei Margit, Lugosiné 

Neumann Márta, Sajtosné Baráth Klára, Horváth István, Kígyóssy László, Varga János. 

Köszönettel tartozunk az ellenőrző bizottságnak, hogy szövetségünk működését felügyelik. Tagjai: 

Kovács Attila elnök, Rátkai Zsuzsanna és Csog Imre. 

Sajnos itt kell megemlékeznünk ellenőrző bizottságunk elnökéről, Kovács Attiláról, aki a múlt évben 

elhunyt. Attila segítőkész, lelkiismeretes munkáját utólag is köszönjük és emlékét megőrízzük. 

 

 Bízom benne, hogy a következő években programokban és sikerekben gazdagabb beszámolókat 

tudunk majd készíteni. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 

Székesfehérvár, 2022.május 20.                                                                Asbóth Katalin sk. 

                                                                                                                                elnök 

 

 

 

 

 

  

 



A kettds kdnyvvitelt vezetd egyeib szervezet
kiizh a sz n rt sd g i m e I I 6 kl et

Szervezet/ J szeme!ly szervezeti

SzEKESFEUEnvanVARosITERME:,ZETBA-RATszoVETsEG

Td m og atd si ii ssze g tci rgydvi fe I h a sz n d I d sd n o k sziSve g e s be m utatd s q

2021-ben a tdmogatdsi ciss;zegbdl az aliibbiakta finansziroztuk:
1,. Nyomtat6hoz patron vdsdrlSs 21,075 Ft
2. lnternet haszndlat ,41,697 FI

3. Domain hosszabbitds 5 334 Ft

4. NIR hasznSlati dij ,l 000 Ft

5. celofdn, mfianyag ev5eszkoz, tdl, koszor(ll. 5408 Ft
6. Szovets6gi tagdij. 3 000 Ft.

Afel nemhaszndlt221,486 Ft-otpasszivid6belielhatdroldsbanszerepeltetjUkm6rlegtinkben a2O22.evi
kolts6gek fina nszirozdsd ra.

/1"4' tJ+!+#

Td mogatdsi program elnevez6se NEA mfkiid6si piSlv6zat
Tdmogat6 megnevez6se Bethlen Gdbor Alapkezel5 Zrt

Tdmogatds forrdsa

kiizponti ktilts6gvet6s X

on kornr 5 nyzati ko lts6 gvet6s;

nemzeltkcizi forrds

mds gazddlkod6

Tdmogatds id6tartama 202t. 04 . 0 1- 2022.0'3jtL
T5mogatdsi osszeg (Ft)

-ebb6l tdrgy6vre jut6 osszeg (Ft)
300 000
300 000

-tdrgy6vben felhaszndlt ctsszeg (Ft) 78 51.4
-tdrgy evben foly6sitott <isszeg (Ft) 300 000
Tdmogatds t[pusa: Visszateritend6: Vissza nem t6ritend6:X

Tdrgydvben felhaszndlt tisszeg rdszletezdse jogcfmek1nt

Szem6lyi

Dologi 78 51.4

Felhalmoz6si

Osszesen 78 5L4

Kelt: 5z6kesfeh6rvdr, 2021. december 31.

As;b6th Katalin eln6k



kiizh a sz n rt sd g i m e tr I 6 kl et
A kett6s kiSnyvvitelt vezet6 egycib szervezet

Szervezet/ Jogi szeme!ly szervezeti egysdg neve:
SZEKESFEUENVNN

Tdmogatdsi dsszeg tdrgyivi felhaszndtdsdnak sziiveges bemutdtdsa

Az MTSZ-t6l kapott 125 000 Ft tdmogatdsidsszegell,,Vdrosunk term6szeti 6rt6kei" kiadvdnyunk 3.
b6vitettkiadvd nyd na k egy 16sz6t fi na nsziroztu k bel6le.
Ezeket a kiadvdnyokat a ,,Term6szeti ertekeink a kirdlyok vdrosiiban" programunkban r6sztvevd
tandrok kapjdk ajdnd6kba.
C6lunk, hogy min6l tobben ismerj6k meg vdrosunk term6szeti ertdrkeit. Csalddok szervezzenek idr-'szabad
h6tv6geke n programokat.

/l*--l

diiikok 6s

b*f,r!-\
:

Td mogatdsi program elnevez6se MTSZ Tarqszervezeti Tdrmosatds BGA 2021
Tdmogat6 megnevez6se

Tdmogat5s forrdsa

Magyan Term6szetjd16
kcizpo nti kci lts6gvet6r;

cin kornr d nyzati kciltsdrgvet6s

nemzetkozi fo116s

mds gazddlkod6 X

Tdmogatds id5tartama
TSmogatdsi osszeg (Ft)

212L. ja n ud 11-2021-. sz:eptenr ber 30

125 000
-ebb6l tdrgy6vre jut6 oss;zeg (Ft) 125 000
-tdrgy6vben felhaszndlt tisszeg (Ft) 125 000
-tdrgy 6vben foly6sftott <jsszeg (Ft

Tdmogatds tipusa:
125 000

Virs-rtd,,rit.rd6, issza nem t6ritend6: X-

Tdrgydvben felhaszndlt iisszeg rdszletezdse jogcimek1nt

Felhalmozdsi

Kelt: 5z6kesfeh6rvdr, 2021_. clecember 31

Asbr5th Katalin elnok



A ketltds kiinyvvitelt vezet6 egy1b szervezet
kiizho szn rt sd g i m e I I 6 ktr et

2021

PK-742-03

Szervezet/ Jogi szemrily szervezeti egysr-sg neve:

sz E K E s F E u E nve n VA Ro s I T E R M E sz ETBA RAT sz6v ETs E G

Td m o g atd si ii ssze g td rgyivi fe I h d sz n d I d sd n a k sziiv e g e s be m ut atd s a

A 5z6kesfeh6rvdr Megyei Jogri Vdros Onkormdnyrata ZOZO, eun" ,'r ny.i;tott tdmogatdsd tZOZL.l-.
negyed6ves iroda b6rleti dijra haszndlta fel.
A2o2o,6vi m6rlegrinkben passziv id6belielhatdroldsban szerepelt a 70 OooFt

fb1 b*-+..d--v
' 't i

Asb6th KataliR elnok

Tdmogatdsi program elnevez6se -'5Ll2O2O t6mogat6si szerz6d6s Mfikiid6si ktilts6e
Tdmogat6 megnevez6se

Tdmogatds forrdsa

@@!e
kozponti kolts6gvet6s

iinkorrndnyr"ti tti,f tregv"tes X
nemzetkozi forrds

mds garzd6lkodo

Tdmogatds id5tartama 2020. jf lius 1-2021, jrinius 30
Tdmogatdsi osszeg (Ft) 70 000
-ebb6l tdrgy6vre jut6 osszeg (Ft) 70 000
-t6rgy6vben felhasznSlt osszeg (Ft) 70 000
-tdrgy 6vben foly6sitott osszeg (Ft)

Tdmogatds tipusa: Visszatriritend6: Vissza nem t6ritendS: X

0

T 6 r gy 6 v b e n f e I h a s z n ti I t ii s s z e g r 6 s z I et e z: d s e j o g c i m e, kd nt

Felhalmozdsi

Kelt: Sz6kesfehdrvdr, 2021, . decernber 31.



PK-742-03

Szervezet / Jogi szemrS szervezeti egysrlg

sz E K E s F E H E nvn n vA n o s r e n rw r sz er eA RAr szdnnrtG

Tdrgydvben felhaszndlt iisszeg r6szletezise jogcfmek6nt

Td m o g atd si 6 sszeg tii r gyivi fe t h o szn 6 t d sd n o k sziive g e s b e m utat d s a

A civil Napra kapott tdmogatdst <Jologi kiaddsokra foroit"ttrt . co+*it"totrt vdsdroltunk 1 500
ert6kben , tovdbbd a sz616lapok elk6szit6s6hez patronokat finansziroztunk L2 450 Ft 6rt6kben.

/l^-I y;faz_+

Asb6th Katalin elndk

A kett6s kdnyvvitelt vezet6 egy€b szervezet
kiizha szn rt sd g i m e I I i kl et

Td mogatdsi progra m el ner,'ez6se 09lL78-144/2O2Ltdnrogatdsi szerz6d6s Civil Nap,
tdmoeatds

Tdmogat6 megnevezdse 5z6kesfeh6rvd r Meevei Joed V6 ros 6n kormi n v7 A't A

Tdmogatds forrdsa

Tdmogatds id6tartama

kozporrti kolts6gvet6s

_g!9l44ryE9!ird.tggy9ldr * _
nemzetkcizi forrds

mds gazdSlkodir

2021. 09t&
Tdmogatdsi osszeg (Ft) L4 000
-ebb6l tdrgy6vre jut6 osr;zeg (Ft)
-tdrgy6vben felhasznSlt iisszeg (Ft)

14 000

14 000
-t5rgy 6vben foly6sitott risszeg (Ft)
Tdmogatds tipusa:

14 000
Visszatdritend6: Vissza nem t6ritendd: X

Felhalmoz6si

Kelt: Szdkesfeh6rvdr, 2O2t . decenrber 31,



kiizho szn rt sd g i m e I I 6 kl et
A ketitds kdnyvvitelt vezet6 egyEb szervezet

Szervezet/ Jogi szemrlly szervezeti egysrlg neve:

s z E rc r s r t n E nv A n v e n o g r e n rw E sz er e nEr szo v trs E G

,.':,-.
t/l'-4 Y*fa4-'-.+

Asb6th Katalin elncik

Szem6l

Dol 50 000
Felhalmozdsi

0sszesen 50 000

Tdmogatdsi dsszeg tdrgydvi felhaszndkisdnok sztiveges bemutatdsa

A polgdrmesteri keretb6l kapott 50 000 Ft tdmogatdst az aldbbi dologi kcilts6gekre fordltottuk.
1" Egyedi kiI6z5k23-,t57 Ft az adott term6szetv6delmiteriiltre kildtogat6 minden r6sztvev6je

kapott.
2. 8 d b ko nyv t2 973 Ft ertdkben. Azok a did kok ka ptd k, akik, Fot6 kid llitdsra k6peket ki.i ldtek be.
3. 4 db serleg 13 270 Ft 6rtdkben. A programunkban r6sztvelvd 4 legnagyobb l6tsziimd iskrcla kapta.

A tdmogatdsi osszeg foly6szdmldnkra csak 2020. janu6r 7-6nr 6rke;zett meg, ez6,rtaz 50 0OO Ft aktividdbeli
elhatdroldsban szerepel a rn6rlegiJnkben. A piilydzattal az 6nkormdnyzat fe16 2020. januiir h6napban
elszdmoltunk.

Tdmogatdsi program elnevez6se

Tdmogat6 megnevez6se 

-

09 | 22L-'3 | 202 1 t5 mogatdsi szerz5d6s Term6szet j 6rt6kek
a kirSlyok vdrosdban" program kiilts6geinek a
tdmogatdsa
5z6kesfeh6rv6r Megyrei Jogri V6ros 6nkormSnvza.ta

Tdmogatds fo116sa

kozporrti koltsegvet6s

iinkorrndnyzati kiilts6gvetds X

*nr."tf.*lt*r.r -
mds garzddlkodir

Tdmogat6s id6tartama
Tdmogatdsi osszeg (Ft)

2021.. 09. h6- 202t.tt .ho

50 000
-ebb6l tdrgy6vre jut6 os:'zeg (Ft) 50 000
-td rgydvben fel haszn 5 lt rT!4eg_G!
-tdrgy 6vben foly6sltott osszeg (Ft

Tdmogatds tipusa:

50 000
0

Visszat6ritendS: Vissza nem t6rftend5: .X

Tdrgydvben felhaszndlt iisszeg rdszletez'Ase jogclmekdnt

Kelt: Szekesfehervdr, 2021, . december 3l-.



A kettSs kiinyvvitelt vezet6 egy6b szervezet
kiizh q szn rt sd g i m e I I 6 kl et

2021

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti

szE KESF Eu EnvAn VARosI TERM EszErenRAT szoVETsEG

Szem6

Dologi

Felhalmozdsi

Osszesen

Tdmogatdsi dsszeg tdrgyivi felhaszndtdsdnak sziiveges bemutatdso

A kapott tdmogatdsi osszegb6l 2 db k6t ajt6s komddot vdsdroltunk. Az irataink az 6vek sordn
megsokszoroz6dtak, ez6rt szUks6ges volt ezek megv6tele.
A pS lydzatta l 2022. ja nud r h6na pba n elszd moltunk az on kormd nvzat feld.

Ar;b6th Katalin elnok

Tdmogatdsi program elnev'ez6se 09 | 89-95 | 2021 td mogatdsi szerzdd6s Eszkiiz vdsd rl6s
tdmogatdsa

Tdmogat6 megnevez6se

Tdmogatds for16sa

Tdmogatds idStartama

!g!g{"h6r"dr M"gyei Jogil Vdros 6nkormdnyzata
kozporrti kolts6gvet6s

iinkormdnyzati kiilts6gvetds X

nemzetkozi forrds

r5r g.rddlk"di

2027. 01. 01- 202L.I2..31,
T5mogat6si osszeg (Ft)

-ebb5l tdrgy6vre jut6 os:;zeg (Ft)

-tdrgy6vben felhasznd lt risszeg (Ft)

30 000

30 000

30 000
-tdrgy 6vben foly6sitott rSsszeg (Ft) 30 000
Tdmogat5s tipusa: Visszat6rftend6: Vissza nem t6ritend6: X

Tdrgyivben felhaszncilt iisszeg rdszletezdse jogcfmek1nt

Kelt: Sz6kesfeh6rvdr, 2021, . december 3t_.



kiizho szn rtsd g i mel I 6kl et
A ketit6s k1nyvvitelt vezetd egyEb szervezet

Szervezet / Jogi szer.nrSly szervezeti egystig neve:

Sz E K E s F E u E nvn n VA R o s I T E R M Esz ET BA RAT szov ETs E G

Tdmogatdsi iisszeg tdrgydvi felhaszndl1sdnak szdveges bemutatdsa

2021.6vben Szovets6gtint . ltr,qV dltal kiutalt ZOZCI=Vi g9 3g2 Ft Snm,n-othaszndlta fel. Az o,sszeget-
teljes eg6sz6ben re ndezv6rryek kd lts6geire koltotte.
1. M5.ius h6napban kib6vitett elnoks6gi til6st tartott V6rteskozmdn. Etkezesi kolts6gre 24 160 Ft-ot
forditottunk.
2. Sajnos 2 f6t6l6rokre elb0csrlztunk Szovets6giinkb6l. Temet6si.ikon r6s;z vettrjnk. Koszor0ra't5 232 Ft-
ot forditottunk
2021'-ben NAV 69 804 Ft-ot SZA 1%-ot utalt szdmldnkra. Ezt az ci:;szeget2O22-ben fogjuk felhaszndlni,
ez6rt m6rleglinkben a passziv id5 beli elhatd roldsbir n szerepeltetjr.ik.
A 2o2o.6vi KoZ bevalldssal a NAV fele 2022. februdr 24-6n elszilnroltunk

/,\--t f*N---\

Tdmogatdsi program elnel,ez6se sztA%
Tdmogat6 megnSygigse

Tdmogatds forrdsa

Tdmogatds idStartama

elajiinl6k
ktizponti kiilts6gveteis X

ci n ko rnn 5 nyzati lgllg€ygt6f
nemzetkozi forrds

mds garzddlkodd

zozt. ot.otlc2:lL:il
Tdmogatdsi osszeg (Ft)

jg!q6l t6rgy6vre jut6 os:;zeg (Ft)
39 392

39 392
-td rgyevben felh aszn d lt r?:l€g_f!
-tdrgy 6vben foly6sitott Ssszeg (Ft)

39 392
69 804

T6mo sti sa: Visszat6ritend5: Vissza nem t6ritend6: .X

Tdrgydvben felhaszncilt iisszeg rdszletezdse jogcimekdnt

Szem6lyi

Dologi

Felhalmozdsi
39 392

6sszesen 39 392

Kelt: 5z6kesfeh6rvdr, 2022. 1'ebrudr 24.

A:sb6th Katalin elnok


