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az ad6z6re n d et ker[TIse#;lY 
" 

kedvezm 6nyezett
r6sz6re iitutalt Osszeg felhaszn ii6sdr6l

[A szemdlyi j6vedelemad6 meghaterozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszndldsdr6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. t6rv6ny 6. S (3) bekezd6se alapjanl
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Neve:

St. Jup6t Sportegyestilet
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Sz6khelve: EfEf szentes, Kossuth u.36/a
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Szervezetiformda: I
Bir6sdgi nyilv6ntart6si sz6ma: ggg

Bir6sdsi hat6rozat joger6re emelked6s6nek d6tuma: EEEE - EE - EE
K6pvisel6je: Vdkai Zsolt

L6tesitS okirat vagy jogszabdly szerinti kozc6l0, k1zerdekfi, kozhaszn0 celja:

01' 5z6!es sport6gv6laszt6si lehetSs6g biztosft6sa

02' Lakoss6gi sport mff kddtet6se, fejl6d6s6nek el6segit6se

03' Dieksport mfi kiidtet6se, feil6d6s6nek et6segit6se

0a' Turisztikai programok mfi k6dtet6se, fejleszt6se

KizAr1lag a szem6lyi jcivedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az adozo rendelkez6se szerinti lelhaszndl6sdr6l sz6lo
1996. 6vi CXXVI. tdrv6ny 4. S (1) bekezd6s a) pontja szerinti szervezetek eset6ben kell kitolteni,

abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik kdzhasznrlsiigi fokozattal!
c0

a

A I Kcizhasznfsagi fokozata: Eolzl
R I Kcizhaszn[sdgi jogdlldst megdllapit6 bfrosdgi v6gz6s jogerSre emelked6s6nek d6tuma:

"I TITT-II-II
Krizlem6ny jellege: 

I
Az adohatosag altal hibasnak mincisitett k6zlem6ny vonalkodja:

Kittilt6 verzio : 2.30.0 Nyomtatv6 ny verzi6: 1 .0 Nyomtatva : 201 1.1 0.26 08.28.37
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L0KOZ-o1 az ad6z6re n d e I kezS&' L?Hl{ a ke dvez m 6 n vezett
r6sz6re 6tutalt tisszeg felhaszn616siir6[

Kedvezmenyezett szervezet neve:

AdOSZ6MA: EEEEEEEE -E -EFI
Az dtutalt Osszeg tArgy6vi* felhaszndl6sdra vonatkozo adatok

*rdrsv6vnek a renderkezci u*'u""Hl""?sflil-::?.J;J"TH:?Jr'"tf?*Itrfl"''i?J*":ll';1'::;":iLuj'sJ8rembe ker venni azr az osszeser is,

(Az adatokat forintban kell

07 (A) A rendelkezS 6vben juttatott Osszeg: 224794 a,n
o2 (A1) Ebb5l a t6rgy6vben m(kodesre fordlthato osszeg (A*0,3): 67 438
03 (A2) Ebb6l a tdrgyevben mrikddesre felhaszndlt osszeg (A2<=A1). 40 000 r,r,
04 (A3) Ebb6l a t6rgyevben cel szerinti tev6kenys6gre felhaszn6lt osszeg L84794 .,^,

(A4) Ebbol tartalekolr osszeg (A-A2-A3):
0 ro,int

06

07

08

09

(As) A tartal6kolAs cella:

10 (A6) A tartalekol6s idcitartama: !u"
11 (B) A hrgyevet megel6z6 6vben tartal1kolt dsszeg:

72 (81) Ebb5l a t6rgy6vben m(kddesre fordithat6 Osszeg:

13 (B2) f UnOt a tArgyevben m(kod6sre felhaszn6lt clsszeg (B2<=81).
L4 (83) Ebbol a t6rgyevben cel szerinti tev6kenys6gre felhasznAlt osszeg:
15 (B4) Ebb6l tovdbb tartal6kolt osszeg (B-B2-83):

16

L7

18

19

(Bs) A tartalekolas celja:

20 (86) A tov6bbtartal6kol6s idStartama: E*
27 (C) A targydvet megelSz6 m|sodik 6vben tartal6kolt, tArgylvben felhisznalhat6 Osszeg:

22 (c1) Ebb6l a tdrgy6vben m(kod6sre fordithat6 osszeg:

23 (C2) Ebbol a t6rgyevben m[ikod6sre felhaszn6lt osszeg (C2<=C1).

24 (C3) Ebb6l a t6rgyevben cel szerinti tev6kenysegre felhaszndlt osszeg:

25 (C4) Ebbol tovabb tartalekolt osszeg (C-C2-C3):

26

27

28

29

(cs) A tartalekol6s c6lja:

30 (c6) A tov6bbtartal6kol6s idStartama: !u,
Kitolt6 verzio:2.30.0 Nyomtatv5ny verzi6:1.0 Nyomtatva : 201 1.10.26 08.28.38



LoKOZ-02 az ad6z6re n d e r kez 5&' L?::,1{ a ke dvez m 6 n,
r6sz6re dtutalt Osszeg felhaszndliisdr6l rezett

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. Jup6t Sportegyestilet

Ad6SZ5MA: EEEEEEEE -E -EE1 8 4 5 4 8 0 6

Az 6tutalt tisszeg tdrgy6vi* felhaszn6l6sdra vonatkoz6 adatok
6rsv6vnek a renderkez6 u*'n""";1",?3HlT*:I:'fJ"';ilU:?Jr'"1!X:#1Hfl"',,t?J=":Il'""J':,"1.:i!1:jgJSlimbe keil venni azt az dsszeser is,

(Az adatokat forintban kell

J_t (D) A targyevet megelozo narmaAii
32 (D1) Ebb5l a tdrgyevben m(kod6sre fordithato dsszeg:
33 (D2) ronot a tdrgy6vben mLikooesre@

I

34 (D3) Ebb6l a tergyevben

(D4) Ebbol fel nem haszn6lt osszeg (D-D2-D3;i

36 E A targyevben felhasznalhato tetjes Osszeg 1e+e+C+ry ??a 7aL
37 (E1) EbbSl a tdrgyevben mUt<o

67 438
38 (F) A targyevben felhasznalt teljes osszeg:

22A7q4
39 (F1)Atiirgy6vbenm(kod6srefelhaszn6lttet1eso@

40 000
40 (F2) A tdrgyevben cel szerinti tevek

184794 
",^,47 (F3) A tartal6kolt teljes osszeg (A4+84+c4):

0 t-,n,
42 (F4) M6rfelnemh@

Az *tutalt 1sszeg felhaszn1lasdnak szoveges ismerfetd-

ktilts6geinek 16szbeni finanszirozisa (pl.: vizitelep, telephely)

Mfikiid6si kiadiisok r6szbeni finansziroz6sa (pl.: sportszerek

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Kitdlt6 verzi6:2.30.0 Nyomtatv6ny verzi6:1.0 Nyomtatva : 201 1. 1 0.26 08.28.38

- nyflt napok, amat6r ker6kpdros versenyek, szilveszteri fut6s


