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A.
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I

Tárgyév

(AKTív ÁK)

Befektetett eszközök

42568

42101

42568

42101

3528

4901

1. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközők
1. Készletek
II. Követelések

2

Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

3528
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46096

47002

36315

37940

120

120

34895

36196

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből
(köz asznú tevékenységből)

915

2035

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási

385

-411

134

74

134

74
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8988

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK

ÖSSZESEN

FORRÁSOK

(PAsszíVÁK)

-D.

Saját töke
1. Induló töke/jegyzett

tőke

II. T őkeváltozásIeredmény
Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

tevékenységből

1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK

ÖSSZESEN
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés

nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

előző év
helyesbítése

Vállalkozási
előző év

tárgyév

O

929

O

O

O

3666

4064

2631

4061

1035

2099

tevékenység

előző év
helyesbítése

O

915

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

tárgyév

675

előző év
helyesbítése

tárgyév

929

675

O

O

708

4581

4772

708

2631

4769

1035

2099

ebből:
- tagdíj
- alapftótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

10

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3676

4066

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2676

4066

5. Anyagjellegű

ráfordítások

2

10
1844

1383

5520

5449

2676

4066

673

345

466

986

1139

1331

1078

1074

O

O

1078

1074

O

O

O

O

724

129

950

809

1674

938

286

482

O

O

286

482

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

2761

2030

1416

1795

4177

3825

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2761

2030

O

O

2761

2030

915

2036

428

-412

1343

1624

43

O

43

O

385

-412

1300

1624

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési

leírás

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
rátordltásai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési
n T6rnuá,,'

kötelezettség
fr_1m

915
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egység neve:
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási
tárgyév

előző év

(Adatok ezer forintban)

tevékenység

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év

tárgyév

helyesbítése

I
Tájékoztató

adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

1898

1544

1898

1544

500

272

500

272

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

--

ebből:
- normatív támogatás

I

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

I

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
~XXVl.törvény alapján átutalt
osszeg
F. Közszolgáltatási

146

233

1125

2099

Könywizsgálói
Az adatok könywizsgálattal
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szervezetí

jutattasok

egység

neve:

kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szarinti juttatás megnevezése

Előző év

O

NEA- TF-17 -M-0497

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

NEA- TF-17 -SZ-0655

Cél szerinti
(összesen)

kimutatása

Cél szerinti juttatások
(mindösszesen)

kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek

O

támogatás

juttatások

nyújtott

100
Tárgy év
250
Tárgy év

Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
Közfoglalkoztatási

Tárgyév

898

1074

898

1424

2398

1696

juttatás
Tárgyév (2)

Előző év (1)

6.1 Tisztség

O

O
6.2

Tisztség

A.

Vezetö tisztségviselőknek
juttatás [mindősszesen):

Tárgy év (2)

Előző év (1)

nyújtott

O

O
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Szervezet

I Jogi személy

szervezeti

Nógri'\Oj NagytJowoga:sszc!I1y

egység

neve:

Alapftván}'

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

támogatás

juttatások

Tárgyév
500

Előző év

támogatása

Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti
(összesen)

272
Tárgy év
O

1000
Előző év

Tárgy év

kimutatása

Cél szerinti juttatások
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek

6.1

Előző év

Cél szerinti juttatás megnevezése
NIKA orgonafelújítás

5.3

(Adatok ezer forintban.)

Cél szerinti juttatás megnevezése
Önkormányzati

5.2

PK-342P

2017.év

kimutatása

nyújtott

1500

272

2398

1696

juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tiisztségviselőknek
juttatás (mindösszesen):

nyújtott
O

O
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Szervezet I Jogi személy szervezeti

7. Közhasznú

jogállás

egység neve:

megállapításához

szükséges

(Adatok ezer forintban.)

mutatók
Előző év (1)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5520

5449

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

146

233

bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból,
a Kohézíös Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált

illetve

bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás

(kiadás)

,. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység
K. Tárgyévi

ráfordításai

eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
tevékenysé~et vé~ző személyek száma
(a közérdekú önkentes tevékenységről
szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

5287

5303

4177

3825

1078

1074

2761

2030

1300

1624

önkéntes

Mutató teljesítése

Erőforrás ellátottság mutatói
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft]

~

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=Oj

~

Ectv. 32. § (4) e) [(ll+12-Al-A2)/(Hl+H2»=0.25j

~

O
O
O

Társadalmi támogatottság

Mutató teljesítése

mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1 +C2)/(Gl +G2) >=0,02J

[&l

D

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=O.5]

[g]

O

Eetv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 főj

O

[&l
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Szervezet

I Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

NEA Működési támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Eőforrás Támogatáskezelő

központí költségvetés

o
o
o

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.30.

Támogatási összeg:

100000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100000

- tárgyévben felhasznált összeg:

43 544

- tárgyévben folyósított összeg:

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő
Tárgyévben

felhasznált

o
összeg

vissza nem térítendő
résztetszése

jogcímenként:

Személyi
Dologi

43544

Felhalmozási
Összesen:

43544
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

.~ r'JE.~ rI/1ük6.<~,esi'~án~og~té.Si,i61'leS'~.ékpatrorn es HHásolópapi'rt vásaroh\.n~lk 22.'i94.~ F'~össsi!egk)e~ a kón;,-veiést
ingyenesen "'légző kuraró-rli..HJ31 ióg k6reJez.6 rnérlegképes lCf~.lá[jhkép2Bnek kO~Lségére l1J.f18~·_F·t-'1~
~ k6rry~,leJo
prú~·tfH~lfrissitésérE 9342.- F·t-l f1a.sznáttlHiK 'feL -lD17 -ben .. ~ tennrnarftöó 5;.6,·44.6..· Ft-OT 2ü18-~JanhasznáJtu'k fei.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

és programok

bemutatása
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s2aKa~zQh·l~ ~ A ·tclr.Ol}~~'
ésto.iO~JisisaJ{ 16i~~~jf!asa.1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
2017.év

PK-342P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

NEA Szakmai támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés

o
o
o

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01- 2018.03.30

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

r----------------------------+---------------------------------------------------------------------------- tárgyévben felhasznált összeg:

250000

- tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

o

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

jogchnenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási

250000

Összesen:

250000
Támogatás tárgyévi felhasználásának

A ""A "olou,' ,""09- '.lje, ,,"s,egé, a

"00'.'"

szöveges bemutatása:

''''S''"''O '"hség""

lk !emploml,an k1.pi'.~

"as""ii~ik

fel.

I

I
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

és programok bemutatása
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A kettős könyvvítelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklere

PK-342P

201'7.év
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet

I Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Közfoglalkoztatás

támogatása

Támogató megnevezése:

Rétsági Járásí Kormányhivatal

--------------------------------------------------~
központí költségvetés

o
o
o

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01- 2017.12.31

Támogatási összeg:

1194180

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1194 180

~----------------------------4_-------------------------------------------------------------------------------- tárgyévben felhasznált összeg:

1194 180

- tárgyévben folyósított összeg:

1194 180

Támogatás típusa:

visszatérítendő
Tárgyévben

Személyi

felhasznált

o

vissza nem térítendő

,----------------------------------~

00

összeg részletezése jogcímenként:

1194180

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1194180
Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

,:"lapítv,;\.nytmk 2íJ17- [:,en 1 lÓ a!l<.alnHl,z'.)ttcxtJogi al kozsaron, mel}'rc 2ü17.ül,Ol-2D17.12ü.31-ig KaFt~mk támr)gatást",
Rérsági .Járás! Kormányri!varal{ÓI, mtmkajiéne és B- szociális J1ozz.á;amlási adóra.
AJapftvfi,n}'tmk a tám09atás nélkü! nem tuona aJJ.~aJmawmn foglalkoztatni,
ez érz ft..tB.mofj&'tás nagy segí:tség nekünk,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

és proqramok

bemutatása

A.1apítványunk céikirüzése a nóg;ácH ,K, templom telJes I;;;ŐiÜfel('11rása, 2002-2015 é'leK~)en elvégeZtük a
tetnrJ!orntiBLső "felú;rlásái~ 2017-fJen frásverrV5 kiaJB.ki"!ásárakerGH
SOf a temptomban.
A temptom ~;.ülsöfelúj'ftásáta t)eai~úti fJéJyá2a~lHikB.t2017 ápriHsálian e!utasf.i.ották,
,Ezért a küls!) felÜj;tási
rr'r.e:hJkeH
szaxasaorm , .•••\OiOn)' 8S \oronysí:sak felújítása, nern4ür ~HüaBztástfélö, hog;,' beáz!K fl templom.
Az ehhez
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
2017.év

PK-342P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet

I Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási

program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Önkormányzati támogatás
Nógrád Község Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati

költségvetés

Támogatás forrása:

o
o

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01- 2017.12.31.

Támogatási

összeg:

271 534

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

271 534

- tárgyévben

felhasznált összeg:

271 534

- tárgyévben

folyósított összeg:

271 534

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

o

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

157178

Felhalmozási

114356

Összesen:

271534
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nógri\ci Község Önkormányzatátö! .i',,'1.pott,ánlO~latásíjóllIJO.OÜO,-Ft-ot mOkóc.lési k61~ségekre(jeze\ére használttmk
fel.
114,356.- FHilkiegés"írew,íJ< aremptomöan klépi'ten írt4.svsntö nakerülésí Köliségél.
Karácsony :előtt a helyi ci"ils2ervez6tekJ<:el
össze.fogva kozösen 'tartós éleimiszercsomag!2'kal
és JátékOt
adományo2Il.H1k fl. n6grácij nagyc.Saládosoknak
!ss rászortllóimak. Erre az adományozásra .57,178, - Ft-ot l1asználtlmk
re1fl.Z önkormtmyzauól kapott lé.mogatB.si;.ól. A csomagQK kio,s.uásánái 'i6völegssen \s ssgfteminJ.r»

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
AlapítvMV',Jlik

cé!kitüzése a nógiádi

rk.temptomtetjes

körü felüjírása

20D2-2015

éveW)en elvégez{ük a

1emplűnlii61sB felújí'IMát.
2D17-j3en ításverlr6 !.;.ialakítására került SOf a templomban.
A.templonl
külsőfelújításara
beat.iott palyazatunkat
2017 áprilisái:;an el!.HasíIonák. E.zén a külső fe!ú,jirásr meg kelt

s.zakaszolni •. ::"mrony éston::.-.n~'sisaKfe!(ijíUisa: nem lGr halasztást félŐ, hogy lieá2ík a templom .. ':"2 er111ez
\SzükSéges anyagi sorrás i':lsgleremrésére
koncemráhmk.
AClomtmyOx.Ri kérünk a ÍiÍvek,öl, ':támof;atásl a
püspökssg\61,
mert p~lyáza\Í t.ámogatás vií1án magwlkrR maradtunk,
Egész évben üzeme!16UüK B.Zaparunannézer, Év elelén az aparrmannéz !ütesi remjszeré! Keilett li eg;8,vftffilmmk,
msív ,jelemős kőltséQ6t 'sienHm.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
2017. év

PK-342P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány, Ml - MellékIetek
Szervezet f Jogi személy szervezeti egység neve:

Lf,._IÓ_9_ra_'.d_i_f,_4a_9_•..•l_b_O_ll_IP_9_í.'l_S_:sZ_O_f_Jlr_'

J

""'_'·,_!í.'l_P_ft_víi_>n_)_'

Csatolt mellékietek

PK-342P-01

Könyvvizsgálói

O

Melléklet csatolva:

jelentés

Eredetivel rendelkezik:
PK-342P-02

Melléklet csatolva:

Szöveges beszámoló

Eredetivel rendelkezik:
PK-342P-03

PK-342P-04

PK-342P-05

Melléklet csatolva:

Jegyzőkönyv

Jelenléti iv

Meghatalmazás

[&]

Melléklet csatolva:

r&l

Eredetivel rendelkezik:

!xl

Melléklet csatolva;

O
O
O
O

Melléklet csatolva:

Egyéb

[xl
00

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342P-06

O
[xl

Eredetivel rendelkezik:

~
Kitöltő verzió:2.83.0

Nyomtatvány

verzió:2.2

Nyomtatva:

2018.05.0511.14.02

