Szervezet neve:
KultúráéÍt

a,

Támogatási pro9ram elnevezése:

v'tt.iÍrcidésl költséq

reriileti tdalvBlödési lntézrnényekEgyesi_i'ere

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormánVzati koltséqvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más clazdálkodó
Támogatás időtartama:

18L4.,Ü3.Ü1 - 2Ú15'o5' 31

Támogatási összeg:

900 000

-

ebből a tárgyéVre jutó összeg:

700 000

-

tárgyévben felhasznált összeg:

700 000

tárgyévben folyÓsított össZeg:

Támogatás típusa:

700 000

visszatérítendő

!

q

!

!!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

623 986

Dologi

76 0L4

Felhalmozási

Összesen:

700 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{ senior illettie a Felr'iÓtt eEytittes sz{ktrrái vezgtóie' koreGgráÍUs.a, az egyiines á'tal szervezen ÍanÍolyanlok' táncházak
adoff Íedezetet. A tánccsopsrfok prÓbáihoz
:anítóia Gnodi AItila, a pályázatolt e!lryert Ósszeg 5 lrav,
'+EÍalkoztatására
:ánctermet, próbátern'ret klell llére|nzink a tárrrogatáson 'ÍolyosíÍott
Ósszegböl 76 ezer Ft-ot béíletidíjra koltóttiin}c

AZ UZteU evoen VegZetI TOpO reveKenysegeK es programoK pemurarasa

]siitörtÖklnkéfit 18'o0-tót 19'oÜ_ig tltánpót!ás tanÍoly'anrot tartut]k. Folytatódtat{ a haladó tátlcosokrrak szerúezetl
<étnapos itrtenzív lléptárrckurarjsok. Mitldel: hónap másodílt szonrlratjátr tátlclrázat tarfLrnk szödlígeten.Ótodik éve
rrükodik az Ujlrudai Botladozók Néptárrc Klrrll' Részt VettÚ!lk Tabajdon, a szetrioro[< alkotótábor.álralr, ProtrlóclÓs célla!
iényképekkészLiltek az egytinesröl'
Évközbeni fellépéseink:
9u dap esri Vás'árcsarnokb an S z ékely Gasz tro n órrr iai Na;rok,
Ú1htjdai. Gs'zrlagrérÍ és orlnezöi , és Xt. keíuleri rendezvények.
sződliqeti Mézeskalácstalu és Xl'ker. karácsotrvi betlelrelrres elöadás'
Kitöltő verzió 2.65.0 Nyomtatvány verzió 5.2
:

:

Nyomtatva:

201 5.05.1

I

14.'16.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített b eszámolój a és közhasznúsági melléklete I vrc-uz

Szervezet neve:

aMagyar Népi Kultúráért
Támogatási program elnevezése:

}si

kelr

p

tKA Kiiz

Támogató megnevezése:

ogyÓ Tánclráz
nr

rrreg ren d ez

tive'őd ési és Néprn fr vész eti

központi költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati kÖltségvetéS

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

Ü]".

Kotr !éÉi tr

fog ! a!

}<o

zással

r}1

E

!
n

!

más gazdálkodó
rB!.4.

ése }réz lr.r Úves

Ü1" - 2Ü1_4'Ü6'

1!1.

300 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

300 000
300 000
300 000

Támogatás típusa:

Visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

Felhalmozási

Összesen:

0

300 000
o

300 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

t tradÍcionálisan Fest B]egye! il1ilság? k

)'rosralll' ar}rely regiolrál?sar] kÍváll:a etérni a rréptánc, r'répzene és a rrépl nágyorrrányok *ránt érdek'ö{töker.d
lr*i
'endszeregségge!
csalácli vendezvé:my- rlata!'nas liépszerÜségne* tiriána szbotigeten és a kornyezei
'r}{iködö God, 5zöt!, Vác, Váchartyán,
elept'ilÉseken {DilnakesEl,
váérátó't, vrlilourcaJ. e rlrr""Jr,raqilk, lrogy a nrinÍ'en hÓrrap
rrás*dik szotlrbat'!álr lévö táncház a Dnnakanyar eEyit< !egnagyoirb á!!.alrdó pn"gá''ij; la.'* páíyrízatl tisizágbol
a
ánclrázat vezetöt és a zenekarokat ÍizBtt{ikvc9zerr

Kitöltő venió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

teveKenysegeK es pro9ramok bemutatásá

Nyomtatva:

201 5.05.1

1 14.16.25

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháiznúsági melléklete I vw-t+z
I

Szervezet neve:

Tánchiiz

Támogatási program elnevezése:
Koz

l{éznr [ives Fo g!a! koz

nr [ive! tÍcl ésÍés Nép rrr

kÖzponti költségVetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

14"O9.&1" - 2{}14.12.31-.

Támogatás időtartama:

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben Íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

!

üvész et! Ko! Í ég i u rli

E

!
!

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutátása:

átrcházakirt a tan Ítási'd öszakha

*"
Á iancnazan igényes pro'ral}liai
igorflan
:L#*Í;ii:l]g;':
."o"!1"i'.
kövenék a Íg:,?j.'J1"!1..1*:,:iÍr:=-':l:.':_::::-r'::t*l:il***
rnag}rar nélrszokásokat. A|<ézl'l'ltl""* i;g;;;;zások az-adon
rró:raphol,':;#;[';3:';íó1il?á;3
tne-pkon, llagyÜErarj}n
l!ltsl_}Kurl'
hagyonrál:ryt Íogal#lazták
fogalnrazták l}le{t.
l}le(t. Az elsl órában
órálran gyerrrre}t!átékok
cvlrrrrekiárékok és gyerrrtek
ftv*írlrÉktáner'ál 7.,rnit !rrt'hd' _ *';
szívesen Esatlakoztak" Majd a fe!'lött tárrclráz kclvetkeze{ arrribej llleg a gyergkek táncliáz zajÍott, *'''íii*i á u.rilor.
csatÍakoztak szÍvesetr;ltrezöségi,
éki, felcsíkÍ, nlcldvai. durrárrtÚli ugrós tánco}<.....

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió.5.2

Nyomtatva:

201 5.05.1

1'l 4.1 6.25

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete l PK-142
Szervezet neve:
a
Támogatási program

Kultúráért
el

nevezése:

d Vad

rózsák Néptáncegyíines

központi koltSégVetés
Önkormányzati költségvetéS

Támogatás forrása:

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2ea4.Ü3'za " 2015' 03" 2Ü.

Támogatási összeg:

702 500

összeg:

tárgyévben felhasznált CissZeg
tárgyévben folyósított cisszeg:

m

!

I

nemzetközi forrás

Támogatás típusa:

kcidtetése

iun|oeri ErtÍÍorrások !dinisztérltltrra,Emberi E16'lorrás TátrrogatéskezeÍti

Támogató megnevezése:

- ebbő| a tárgyévre jutó

p,/íii

!

702 soo
:

702 500
702 500

VissZatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímen ként
Személyi
Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

380 358

77 L42
245 000
702 500

Támo gatás tárgyévi fel használásának szöveges bem utatása:
{ se!'}ior illetve.a Felt]ött egyi.ittes szaklrrái vezetöje, koreográíusa, az ggyüttes á!'ta! s.zervezen tat]folyamok, tánctlazátt
lanítóia. onodi Aftita, a pályázaton e!nyert ősszeg 3 havÍ
adott ÍeE'ezetet.A jel'ilezek, kosztLirrrÖ}t,
á}:be!ik, ki*gészítök óriási anyagi kÓlrségekke! iárnak. beszerzés{ik
'sglatkoztarására
sok utánajárássa!, nehézséggel jár. Ezek
rolyatrráÍosal' atrrortizálÓdtláko ez ebböl Íakadó hiányosságokat célzomalr pribál,!a a Vezetosé!' potolni: ielen
i]á'yázatból Z relld gytinyorfr t{atotasze$a rulrát és nétrány székely lröi me!!érryt tr.ldtunk varratrrÍ. az *aiírvány
11indenrlapi nrfrködésélrez töfiént beszerzések: papíY- írőszet, fekete éS szines patror].

Az uzletl evben vegzett fcibb tevékenységek és prográmoKbEmutátása

KÍtöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5' 2

Nyomtatva: 201 5.05.1'l 14.16.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

Szervezet neve:

4

Kultúráért

Támogatási program elnevezése

ll.csipkelrogyi csaláclos néptátrc- és }tt!znrt-ivgs tál]or és a lX. cstirdölrgt'lti
:

r

éptáll ctálror nreg rencl ezése

i'Ie!}rzetl

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Killtl'lrális.AIap KöE'?1Üvelödési és Nélrl*üvÉszeri Kolléüiillr1

köZponti költségvetés

m

önkormányzati kÖltségvetés

n

nemzetközi Íorrás
más gazdálkodÓ
Támogatás időtartama:

1814.,t)5.21. - 20r.4.09.1,b.

Támogatási összeg:

400 000

-

ebből a tárgyéVre jutÓ osszeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított Összeg:

!
!

400 000

400 000
400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

65 000
335 000

Felhalmozási

)

Osszesen:

400 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{ Csr]rdöngCilö Néptálrc Tábcr
ülrrnrár g" aJkalor?r'lra! rrcrailt nregretr<lezésre csJkboreslvárr' egy'k Íöél..il
aI!..belÍ ég kör!]yékbe!i székelység
'e'nÓttekrrek
segírése ahban, hogy rovábbra is lelretöéégűk tegyerr saiát kult{lráir,rkaitretylrerr
negélni, nraxinráIisan nregvalósu!t. A ÍelBött tiiborok e!örÍa t]éten. a gyerekeknek seóló CsiirdönEötö Gyernrek és
Ítyu^gz NépJálc TáÍ]Ür tartsttt'''ik. A résztvevök nregisnrerkedtek á csíki székely kulrílra Í{iiliiÍ]bÓzö teriileteivel' {tánc,

<ézlrrüvesség,énekek,néprlresék.."-}-Apá}yázati összeg zeilekar, tánctanár és szállás Íillanszírozására adott lehetőséget.
,\z uztelt evoen vegzelt Tooo teveKenysegeK es programoK Demutatasa

Kitoltő verzió:2.65'0 Nyomtatvány verzió:i'2

Nyomtatva:

201 5.05.1

1 14.16.26

