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1'

Közhasznúsáti besoro|ásl
szervezetünk 2010'-ben megkérte a kózhasznúsági besoro|ást, me|yet a Heves
megyei BíÍósá8 a 60015/2006672. Határozatában jóváha8yott.
Ez alt je|enti, hogy szervezétünk kÜlónbö2ő közhasznú tevékenységekrekóte|ezett,
jogo5!|t, ennek érdekében támotatásokat szerezhet (köztükjo8osult a 52emé|Yi
jöVedeIemadó 1%'-ának 8yűjtésére ls)' Az i|yen bevételeket a közhasznú cé|ok
i||.

me8va|ósítására kel| feIhaszná|ni.
Ezek a cé|ok többek között:

.

.
.
.
2.

a kutYák szabadidós cé|útenyésztésénekkorszeÍű, szakszerií, tudományos

aIapokon Va|ó előse8ítése,
a kuItúrá|t kutyatartá5 írott és íratlan szabá|yainak terjesztése, nép5zerű5ítése,
az ember és a természet kapcso|atának erósítése, véde|mének aktív se8ítése'
a2 á||atvéde|em aktív segítése,támo8atása,
a szabadidős kutyatartási

spornevékenység elősegítése, támo8atása,

....

számvitelibeszámo|ó:
Magyar Ebtenyésztők orszá8os E8yesü|etének Öná||ó logú Gyöngyösi szervezete
2011' éVben 8azdá|kodásáró| a számv|telről 5zó|ó 2000. évi c'tV. és a kapcso|ódó
e|óírásoknak megÍeIe|ve körhasznú e8yszerűsített beszámo|ót ál|ított össze
A Mér|eg fóösszege 897 eFt, a tárgyévi eredmény 278 eFt vo|t.

A fész|etes kimutatás jelentésünk 1.sz. mel|éklete, me|y

á||

mér|egből és közhasznú

szervezeti e.edmény kimutatásbó|.

3.

Kö|tsé8veté5i támogatás feIhasználása:
Tárgyévben a lMa8yar Ebtenyésztők orszá8os EgyesÜ|etének tná||ó Jo8ú Gyön8yösi

szervezete kö|tségvetési támogatásban nem rész€sü|t. fu e|ózó évró|fe| nem
használt kö|tsé8vetési támogatássaI nem rendeIkezett. (2 sz. me||éklet)
Központi kö|tsé8vetési 5zervtő|, heIyi önkormányzattó|,

társadaIombiztosítótó|,

e8yéb

szeÍVezettő| kapott támo8atás:

A Ma8yar Ebtényésztók országos E8ye5ü|etének Öná||ó Jogú 6yön8yosi szervezete
fenti pénzügyi a|apoktó| származó támogatásban nem részesült.
A személyi jöv€delemadó

a

1%.-ának fe|ajánlásábol eredően az APEH 47 eFt.ot utalt

szám|ánkra'

4.

vagyonfe|ha5zná|ássa|kapcsolatoskimutatást
A Magyar Ebtenvésztők országos Egyesü|etének oná|ló logú GyóngYösi szervezete
vagyona az e|óző évhez képest 278 eft al nőtt' Ennek oka, hogy bevéte|ünk na8yobb
mértékbennőtt, mint k|adásunk' (3 sz' me||')

s.

cé| s.erinti iuttatások kimutatása;

A Ma€yar Ebtenyésztők orszá8os Etyesü|etének oná|ló Jogú Gyöngyösi
a tár8y évben cé|szerintijuttatásban nem részesü|t. (4. sz. me||ék|et)

6'

A kózhasznú szervez€t

szervezete

vezetö tisrtségvlse|őinek nyi|toft iuttatások éÉéke,i||.

ö5szete:
A Magyar Ebtenyésztők országos E8yesü|etének 0ná|ló 'logú Gyöngyösi szervezete
Vezető tisztsé8vise|ői ré5zéresemmi|yen kifizetés nem történt, mive| ők a szervezet
működésében, mint önkéntesek vesznek részt juttatások né|kü|.
A szervezet elnöke részére1esetben saját gépjármű használat miatti kö|t5é8

térítésrekerü|t soí. Í5.sz. me||ék|et)

7.

Tárgy évi közhasznú t€vékenységról sróló rövid tarta|mi beszámo|ó:

szervezetünk a GyönByös város és a környező községek vezetése kérésérea nagyobb
rendezvények / szüreti napok, borfesztivál, gyermeknap stb') a|ka|mávaI munkakutya
bemutatókat tartott a Iakosság, főleg a gyermekek örőmére, me|y á|taI a ku|túrált
kUtvatartá5t is néoszerűsÍtette'

Te|ephe|yünkön a kutYatartók részér€ (tagsá8unkon kívü| is) neve|ési tanácsadást,
va|amint okatást tartunk, ami a szabadidós kutyataÍtás| spoÍt tevékenységet
szo|gá|ja.

szervezetünk a 2012. évben munkáiát a közhasznúsági cé|jainak megfele|óen
fo|ytatia' fe|készü|ünk, hogy kü|önbözó pá|Ézatokban részt vegyünk, hogy tovább
terjesszük az embeÍ és a természet kapcso|atának eróshését, véde|mét, a kultúráh
kutyatartás szabá|ya|t ho8y s€gítsük az á||atvéde|met, hogy e|ósegítsÜk a kutyák
szabadidós célútenyésztésénekkorszerű, szakzerÍl tudományos a|apokon va|ó
megva|ósu|ását.

Gyóngyös,

2012.05. 15.

CzeneTibor
e|nök

záradék:
A KözhasznúságijeIentést a Ma8yar Ebtényésztók orszá8os Egyesü|€tének tná||ó
Jogú Gyön8yös| szervezete rendes közgyolése 2012. június 2..i
ü|ésén e|fogadta.

(.izhasznúsági i€|entés (1 sz. me||ék|et)
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||'

í5' IV. Íárgy éVi eredmény alaptevékenységbő|
(közhasznú tevékenységbő|)
V- Tárgy éVi erédmény Vá|l.tev.-ből
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16' D. Tortolék:
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]9. l. Hosszú lejáratú köte|ezettsé8ek
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0
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2í- Források összesén:
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adatok E Ft-ban
Er€dménY|evezetés

7. A.asszes közhosznú tevékenységbevétele: 874
a74
2. |. Pénzügyi|e8 rendezett bevéle|ek

3.

1. Kózhasznú működésre kapott

4-9.

a)

f)sorok

10' 2' Pá|yázati úton e|nyert

támo8atás

47

0

támo8atások

0

11. 3. Közhasznú tevékenységbő| szárm. bevéte| 4t0
41o
bevétel
7
13. 5' E8yéb bevétel
14. |l. pénzbevéte|t nem je|entó bevételek 0
!5. B,vóllolkozósi tevékenységbevétele
0
16- - 17, 1. -2. sorok
0

12' 4. Tagdübó| származó

L8. c. Ténylegeí pénzbevételek:

874

!9.

D' Tényleges pénzbevételt nem je|entő bevételek 0

zo'

E,

21.

1. Ráfordításként érvénvesíthetókiadások 596

22.

-

Kőzhosznú tevékenységróÍordítósaí

25. 2.

-

4.

sorok

26. F. vóllolkozósi tevékenység|óÍo|ditóso
27.-30. 1,-4. sorok
3a. G, Tórgy évi pénzÚgyi eredmény

32'

0
278

1. Közhasznú tévékenYseB. tár8y evi

pénziigyi eredménye

z7a

33. 2. VáIl.tev. táÍgy évi pü. eredménye

0

34' H' Nem pénzben redlizólt eredmény

0

35. 36. 1.-2. sorok

0

37.

l.

Adózás elótti eredmény

278

0

38. J' FÍzetendd tórsosdglodó

278

39. K' Tórqy évi erednény

40' 1. (özhasznú t€vékénység táÍgy évi eredmény€
41' 2. vál|alkozási t€vékenység tárgy évi eredménye

0

Tájékoztató adatok:

42.

A- Pénzügyileg rendezett személyí

roÍorditások
43' -45. 1. Bérkó|tsé8
46. 2.szemé|yiiel|. egyéb kifiz.
47, 3' Bérjáru|ékok
jellegű

6

0
6
0

48. B. Pénzüwileg rendezett ewéb onyggi je .roÍordítás 159
49.

c.

Értékcsól*enés

50. D. Pénzüwileg rendezett egyéb jellegÚ

0

róÍordÍtós

támogdtlisok
52. F' Tdrgyévbeh APEH ó|tdlkiutolt 1%,
57. E. A szeruezet áltol nyújtott

437

o
47

2. sz. me||éklet

Kimutatás
a kö|t5é8vetési támo8atás feIhaszná|ásáÍó|

20r1

Támogatást nyújtó

neve

APEH

Támo8atás

Fe|használás

47

47

cé|ja

munkakutya bemutató

3.sz. mé|lék|et

Kimutatás
a va8yon feIhaszná|ásáró|

2011

Forgóeszközök:

2010 év

2077 év

KÜ|önbsé8

619 eFt

897 eFt

278 eFt

897 eFt

278 eFt

-Pénzeszközök:619

eFt

4'

sz. meIIék|et

Kimutatás
a cé| szerinti juttatásokró|
2010

Támogatott neve

Íámo8atás

Támo8atás cé|ja

5.

sz. meIlék|et

Kimutatá5
Kimutatás a v€zető tisztséwise|őknek
nyújtott juttatásokÍó|
2010

NéV

Bér, bérje||'kifiz' Egyéb szem

é |yi

juttátás

Kö|tségtérítés

