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L 8 4 5 4 8Kedvezm6nyezett szervezet ad6szdma EEEEEEEE - E - EE
Neve:

St. Jupiit Sportegyestilet

sz6khelve: EEEE szentes, Kossuth u.36ta

Szervezetiform4a; p

Bir6sdgi nyilvintart6si sz6.ma: ggg

B(r6sagi hatdrozat joserdre emelked6s6nek datuma: EEEE - EE - EE
K6pviselSje: Vdkai Zsolt

Alapcel szerinti kozhasznI tevekenys6ge:

01. 5z6les sportagvelaszt6si lehet6s6g biztositisa

02' Lakoss6gi, verseny 6s rekre6ci6s sport m(ktidtet6se, fejleszt6se

03' Turisztikai programok mfi ktidtet6se, fejleszt6se

0a' K6rnyezetv6delem 6s a sport kapcsolatainak m6k0dtet6se, fejleszt6se

Ny.v.:'1.0 A nyomtatveny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2014.05.30 12.19.1 5



LZKOZ-OL azad6z6rendetkezS&tl?:i,Hakedvezm6nvezett
r6sz6re 6tutalt 6sszeg felhaszn6lasiir6[

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

Adoszdma: EEEEEEEE -E -EE
Az 6tutalt Osszeg t6rgy6vi* felhaszn6!6s6ra vonatkoz6 adatok

* Tiirgy6vnek a rendelkezd 6vet kovet6 naptdri 6ve1 kell tekinteni. Ugyanakkor a tablaz at kitijlt6se sor6n figyelembe kell venni
azt az osszeget is, ami a rendelkez6 6vben m6r felhaszndlasra kerult az akkor atutalt osszegb6l.

(Az adatokat lorintban kell megadni.)

0L (A) A rendelkezo evben (20L2-ben) juttatott 1sszeg: 187 530 ,..,",

02 (A1) Ebbol a targyevben mrikodesre felhaszndlt osszeg. 93 517 ,",,.,

03 (A2) Ebbdl a tdrgyevben c6l szerinti tev6kenys6gre felhaszn6lt dsszeg: 94 013 "'.'(A3) Ebbdl tartalekolt 6sszeg (A-A1-A2):
0 rorinr
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(A4) A tartal6kolas c6lja:

09 (A5) A tartal6kolas id5tartama: !e,
10 (B) A Mrgyevet megel6zd evben tartalekolt 1sszeg (LLKOZ /.3): 0 ro,rnr

L1- (Bl-) Ebb5l a tdrgyevben mfkod6sre felhaszn6lt osszeg:

L2 (B2) Ebbol a tdrgyevben c6l szerinti tevekenysegre felhaszn6lt osszeg:

13 (B3) enOOt tovabb tartalekolt osszeg (B-81-82): 0 torin
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(B4) A tartal6kolas c6lja:

18 (Bs) A tov6bbtartalekol 6s id5tartama: E*
7 (C) A firgy1vet megelSz6 masodik 6vben tartal1kolt lsszeg (1LKOZ B3): 0 ro,int

(Cl-) Ebb6l a targy6vben m[ikodesre felhaszndlt osszeg:

2L (C2) Ebbol a tdrgyevben c6l szerinti tevekenysegre felhaszndlt osszeg:

22 (C3) EbbSl tovdbb tartalekolt osszeg (C-C1-C2):
0 ro,rnt

23.

24

25

26

(c4) A tartalekolas c6lja:

27 (C5) A tov6bbtartal6kolds id5tartama: !e,
28 (D) A drgyevet megelSzo harmadik evben tartalekolt 1sszeg (L1KOZ C3): 0 ",,*
29 (D1) Ebb6l a tdrgyevben m(kdd6sre felhasznalt osszeg

30 (D2) Ebb6l a tdrgyevben c6l szerinti tev6kenysegre felhaszndlt dsszeg:

31 (D3) Ebbdl fel nem haszndlt, visszafizetend6 osszeg (D-D1-D2):
0 ro.int

Ny.v.:1.0 A nyomtatv6ny papir alapon nem kaildhet6 be! Nyomtatva: 2014.05.30 12.19.'l 6



LZKOZ-02 azad6z6rendetkezfs"=L?Ei,l{akedvezm6nvezett
r6sz6re atutalt Osszeg felhaszn6lasar6f

Kedvezm6nyezett szervezet neve :

St. Jupiit Sportegyesi.ilet

Ad6sz6ma: EE -E-EE4 5 4 8 0 6

Az dtutalt dsszeg t6rgy6vi* felhaszn6l6sdra vonatkozo adatok
* Tdrgyevnek a rendelkez6 6vet kcivetS naptdri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a teblezat kitriltdse sor6n figyelembe kell venni

azt az dsszeget is, ami a rendelkez6 6vben m6r felhaszndldsra kerUlt az akkor etutalt dsszegbSl.

(Az adatokat forintban kell megadna

32 (E) A tdrgyevben felhaszndlhat6 teljes osszeg (A+B+C+D): 187 530 ,.,,.

55 (E1) Ebb6l a targy6vben m6kod6sre fordithat6 teljes Osszeg (F*0,5): 93 765 "' ,

35

(F) A tArgy6vben felhasznAlt fefes osszeg (F1+F2): 187 530 .,-,
(F1-) A t6rgy6vben m6kodesre felhaszn6lt teljes dsszeg (A1+B1+C1+D1): 93 517

36 (F2) A tdrgyevben cel szerinti tev6kenys6gre felhaszn6lt teljes osszeg (A2+82+C2+D2) 94 013 .',"
37 (F3) A tartal6kolt teljes osszeg (A3+83+C3):

0 ro,rnt

56 (F ) Mar fel nem haszndlhat6 osszeg (D3):
0r torinr

Az *tutalt osszeg felhaszndl1sdnak szoveges ismertetese

(mu. 7200 karaket)

01' Kiinywezet6sikiilts6geinknekfinanszirozasa(32.000,-Ft)

02' P6nzforgalmi sz6mla ktilts6geinek finansziroz6sa (2L.025,- Ft)

03' Nyilt lakossigi sportrendezv6nyeink dijazilsiinak, megjelenit6s6nek, kdzz6t6tel€-

04' nek kiilts6gei (59.813,- Ft)

05' Edz6tiboroziishozkapcsol6d6kiilts6gek(34.200,-Ft)

06' Vizitelep b6rleti dija (40.492,- Ft)

07.

08.

09.

10.
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Ny.v.:l.0 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2014.05.30 12.19.17


