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Ellen6rz6si Hivatal

09KOZ
Kdzlem6ny

u. ad6z6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nvezett
r6sz6re etutalt Osszeg felhaszn 6i6sdr6l

[A szem6lyi jdvedelemad6 meghatarozott 16sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszn6lds6r6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. ttirv6ny 6. S (3) bekezd6se alapjdnl

A kedvezm6nyezett azonosit6 adatai
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Kedvezm6nyezett szervezet ad6szdma: EEEEEEpE - E -Ef
Neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

Sz6khelve: ffEE szentes, Kossuth u.36la
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Szervezeti formdia: p
Bfr6s6gi nyilvdntartAsi sz6ma: g9g

Bir6s6si hatirozat joser6re emelked6s6nek dituma: EEEE - EE - EE
K6pvisel6je: Vdkai Zsolt

L6tesitS okirat vagy jogszabdly szerinti kozcehi, koz6rdekii, k6zhasznri c6lja:

01. 5z6les sportagvalaszt6si lehet6s6g biztosit6sa

02. Lakossiigi sport m(k6dtet6se, fej!6d6s6nek el6segft6se

03' Dieksport mfi k6dtet6se, fejl6d6s6nek el6segft6se

04' Turisztikai programok mfikddtet6se, fejleszt6se

Kizdr6lag a szem6lyi jovedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszndldsdr6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. torv6ny 4. S (1) bekezd6s a) pontja szerinti szervezetek eset6ben kell kitdlteni,

abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik kdzhasznrisAgr fokozattal!

KOzhaszn0sdgifokozata' E
Kozhaszn[s6gi jogdll6st megdllapit6 bir6s6gi v6gz6s joger6re emelked6s6rrek ddtuma:
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09KOZ-01 azad6z6renderkezSro"tl"i:i,l{akedvezm6nvezett
r6sz6re iitutalt Osszeg felhaszn6t6sdr6f

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

Ad6szdma: EEEEEEEE _E _EE

Az 6tutalt iisszeg t6rgy6vi* felhaszndl6s6ra vonatkozo adatok
*rdrsvevnek a renderkezs 6vet kcivetci 

l3fJ3l[y3'Illil*T:rui#CIfl:ffiTftli['3ri-["Jt5,',:#[*j:nJo"Ji'0" kerr venni azt az osszeset is'

(Az adatokat forintban kell

07 (A) A rendelkezd 6vben juttatott Asszeg: 445 49L 
",",02 (A1) Ebbrjl a tdrgy6vben m(kddesre fordfthato osszeg (A.0,3): 133 647 ,".,.,

03 (A2) Ebb6l a t6rgy6vben m6kod6sre felhaszndlt osszeg 1AZ<=n4 85 000 "'.,(A3) Ebb6l a tdrgy6vben c6l szerinti tev6kenys6gre felhaszndlt osszeg: 360 491 "''^05 (A4) Ebb6l tartal6kolt osszeg (A-A2-A3):
0 t,int

06

07

08

09

(As) A tartal6kolas c6lja:

10 (A6) A tartal6kolas id6tartama: E*
77 (B) A t1rgyevet megel6z6 6vben tartalekolt osszeg: 0 ro,in,

L2 (81) Ebb5l a t6rgy6vben m(kod6sre fordlthat6 osszeg:
13 (82) EbbSl a targy6vben m(kodesre felhaszndlt osszeg (B2<=B1)'
L4 (83) Ebb6l a tdrgyevben c6l szerinti tevekenysegre felhaszn6tt oSszeg:

1_5 (B4) EbbSl tovdbb tartal6kolt dsszeg (B-B2-83):
0 to'int

L7

18

19

(Bs) A tartal6kol6s c6lja:

(86) A tovabbtartalekolas idotartama: E*
21 (C) A tArgyevet megel1zd mdsodik 6vben tartal1kolt, targydvben felhaszndtnat1 osszeg: 0 to,inr

22 (c1) Ebbrjl a tdrgy6vben m(kod6sre fordithato osszeg:

23 (C2) Ebb6l a tdrgy6vben m(kod6sre felhaszn6lt osszeg (C2<=C1)'
24 (C3) Ebb6l a tdrgyevben c6l szerinti tevekenys6gre felhasznalt osszeg:
25 (C4) Ebb6l tovdbb tartal6kolt osszeg (C-C2-C3):

0 ro.rnr

26

27

28

29

(cs) A tartal6kolas c6lia:

30 (c6) A tovabbtartal6kol6s id6tartama: Iu,
e-a pe h_P_v .2.17 .0 _2.0 Nyomtatva 

= 
2010.1 0.27 1 1 .52.57



09KOZ-02 az ad 626 r e n d e r k e z 53"t L?l fi l{ a k e d ve z m 6 n ve z ett
r6sz6re 6tutalt dsszeg felhaszn6kis6r6[

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. Jupiit SportegyesUlet

Ad6sz6ma: -r-rEL 8 4 5 4 I 0 6

Az dtutalt iisszeg t6rgy6vi* felhaszndlds6ra vonatkozo adatok
*r6rsv6vnek a renderkez5 6vet kovet6 

i3fJ31L:y;tri!""f1]'i"ili#'?1fi:#"''ftliil'i:i-iltJ':'='i#[*i!nJo"J?'0" kerrvenniazt az osszeset is'

(Az adatokat forintban kell

37 (D) A tdrgydvet megelSzd harmadik 6vb
forint

32 (D1) Ebb5l a tdrgyevben m(kdd6sre fordithat6 osszeg:
forint

33

u
(D2) Ebb6l a tdrgy6vben m(kod6sre tethaszndlt osszeg 1OZ<=Ogr torint
(D3) Ebb6l atargy6vben c6l szerinri tev6keny@

forint
35 (D4) Ebb6l fel nem haszn6tt osszeg 1O-DZOS;

forint

36 E A targyevben felhaszndlhato teljes osszeg 6A+A+C+D1: 445 49L
37 (E1) Ebb5l a tdrgy6vben mrikrtd

133 647 .n^

38 (F) A targyevben felhaszndlt tefes dsszeg: /ME Aq1
39 (F1) A tdrgyevben mfik6d6sre felhaszniilt teljes dsszeg (A2+82+C2+D2)i 85 000
40 (F2) A t6rgy6vben c6t szerinti tev6kenys6

350 491 ,",,,,
4L (F3) A tartal6kolt teljes osszeg (A4+B4+C4):

0 ro,int
42 (F4) MAr fel nem hasznalhat6 osszeg (O+)L

forint

Az atutalt osszeg felhasznAl1silnak szlveges ismertetese

86rlem6nyeink kdlts6gei (vizitelep, kondicion616 terem, telephely)

Mfi kdd6si kiad6sok r6szbeni finansziroz6sa (sportszerek

- nyilt napok, amat6r ker6kpdros rendezv6nyek, szilveszteri fut6s

e-a pe h_P_v .2.17 .O _2.0 Nyomtatva 
= 

2010.10.27 11.52.57

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.


