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A kettős könywitelt vezető egyéb sz€rvezet
egyszeríísítettbeszámolój a és közhasznrisági melléklete I PK-L42
l

ruL'N\o

Szervezet neve:

A

Kultúráért

a

Támogatási program

el

nevezése:

darácso

n

yÍ Bet! eh

eR1

es

l|'dl

u

sor a Vad róz sák NéPtá'] cegyÍiÍtessel

Budapest FóVáros Xl. kef|ilet a}rbÜda 0nkortrrátryzaia

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségVetés

Támogatás forrása:

más gazdálkodó
aÜ14"

Támogatási összeg:

1_1.

m

!

nemzetkÖzi forrás

Támogatás időtartama:

!

01" - zcT4'L?.&L"

!

50 000

-

ebből a tárgyévre jutÓ összeg:

so 000

_

tárgyévben Íelhasznált összeg:

50 000

-

tárgyévben folyósított összeg:

50 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

I

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímen ként
Személyi
Dologi

0

48 900

Felhalmozási

1 100

Osszesen:

so 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
'Az elt}]Últ években Íol]b karácso'-lyi, betle'le!iles e'ladássa' örvendeztétte nreg a Vadrizsák Néprárrcegytittes Újbuda
'akosaiÍ, színesítette. gaz<laEítona á.kwuael kulturá!is éieÍaÍ"hz Ídénüj l}rÚsoíÍ készítefiaank. tnelyÍlek círne: 5zogerli
5et!ehé!'!res. Áz tii elradás t}etekintést nyi'jtotÍ a népÍktlltúíában tgerr gazdag SzeEed és a körrryezö alÍotdi tarryavitág
itarácsonyi Ünnepkorélre, Ie'legzetes tájszó!ásálra. A rer'!de!kezésre állÓ ósszesbot a koreográÍr'st díiazÍHk. a
aenegz árn o kat cD-re ÍeliátsEatÍU k és kerep ! ök*t vásáro ttu tr kAz uzlell evpen Vegzett tobb teveKenysegeK es programol( bemutatása

Kitöltő verzió:2.65'0 Nyomtatvány verzíó: 5.2

Nyomtatva: 2015.05.1 1 14.'16.26

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L Z
l

Szervezet neve:
Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért
Támogatási program elnevezése

A,z

Alapíwány tlriikodési és lej!esztési költségeiíe

]udaptst Föváros xl' kerailet Ujbilda gnkornlányzata

Támogató megnevezése:

kÖzponti költségvetés

önkormányzati

koltségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01. - 2014.12.31.

TámogatáSi összeg:

100 000

_

ebből a tárgyéVre jutó összeg:
tárgyévben Íelhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

D
ffi

!
!

100 000
r-00 000

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímen ként
Személyi
Dologí

0

l

Felhalmozási

r_00

Osszesen:

t_oo 000

000

Támogatás tárgyévi fe l használásának szóveg es bem utatása:
napi admillisztratív nrutlkához, pályáz'arok írásál]oz, elszátnolásához. alkalmankér-lt szóróÍapok készítéséhezegy
tlultiíunkcaonális nyolrrtatót vásároltulrk' A hagyorrrárryok hü ápolása és az igérryes szak}rrai lnl-lnka érilekébensztikség
'ran kiiltinlrözö viseÍetek, me!Íények lreszerzésére, varratására' A2 elnyert összegböl szélcely nli lneliényekeÍ i$
q'

'ratYaÍÍLrnl+

AZ UZretl evDen Vegzelt ToDD teveKenysegeK es programoK Demutatasa

Kitöltő verziÓ: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2

Nyomtatva: 201 5.05.1 1 14.16.26

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142
I

Szervezet neve:

a

Népi Kultúráért

Támogatási program elnevezése:

'/ad

rózsák néptáncegytittes'r1üködtetése

nrberi EröÍorrások PrtÍnisztér!ulrla,Elllberi EröÍorrás Tálrrogatáskezelti

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

m

ÖnkormányzatikÖltségveté.

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

Zo14.03.21" -2o15's3.2Ü.

Támogatási összeg:

56 7s0

-

ebből a tárgyévre jutó Összeg:

-

tárgyévben Íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított Összeg:

!
!

56 750
56 750
56 750

Támogatás típusa:

VissZatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése.iogcímenként
Személyi
Dologi

Felhalmozási

Összesen:

0

56 750
0

56 750

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

]rÓhákéstáborokkeretébenvalósul!t}ggarendszeresésalapostállcol*atáéb.6$Íö

Éncosok ezeken a íoglatkozáéokon sajáríthatják el az
rutentikus rréptánc Íofiélyair, ki'lcseito anli tragy szerepet }átszlk abball" hogy a ké;öbbieklrelr nrikérir viszónyulnak a
]F9l1'-h*Eyoffiányok'1oz' A próbákhoz tál'lctertrret! torl)aterlnet ke!l bérellrÉlnk.a;rályázat Cisszegéneh nagy részét,
!B űoÜ Fr-ot koltöttÜnk bérleti díjra. Kis osszeg iulott hatl!*(öÍtségre, és reklárrr- proPagarlda koltségre"
;zátrrár* relent he1i két atka!o{Tttna' rendszeíes progranrot. A

Az uzleÍl evoen Vegzett toDb teveKenysegel( és programok bemutatása

Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2

Nyomtatva: 201 5.05.1 1 14.16.26

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vw-t+z
l

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

'Most

'lrutasd

trr*g" Űr*ktiiú táncos

EMMl Neffizeri Család_ és .SzociálpolÍtikai llrtézer

Támogató megnevezése:

központi költségVetés
önkormányzati költséqvetés

Támogatás forrása

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
e014.,o,{.Ü7. - 2Ü14'05"Ü7"

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

!
!
!

61 600

_

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben Íolyósított össZeg

q

61 600

:

6r. 600

61 600

Támogatás típusa:

Visszatérítendő

!

Vlssza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
IO

Dologi

5L 600

Felhalmozási

Osszesen:

61 600

Tám ogatás tárgyévÍ felhasználásának szöveges bemutatása:
jeadtuknevezéstinkEtaz..E'etetazéveknek.,ny$9aí
"endezvény 2ü14' ápril's ?v-Z&'29=én a Bala1oníiirecti Arrr'rahella Horelben Re?wlÍ.
l|legrerrclezésre. Fontosnak i*iron"r.,
'!og!' a szenior csopo!'t maximális !étszárrrrnax vegyen részt. Á Ktrlturá!is- StaÍéra
g'?'!yá.*to,., e!n}íert ijsszeg iehetövé
:ette' hogyarrtólrussza!'tudjunk iltazni. ez aviaáír nang_trlatú, tÜbt} napos renaezvény nr!l'lrleníéteképpen
a króziísséglre
ratró tartozás érzéséterösítetÍe, ahot a szeíet*t' a barátság a íá vezÉrwoi.rat.

Kitöltő verzió :2.65.0 Nyomtatvány verzió 5'2
:

Nyomtatva: 2015.05.1 1 14.16.26

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z
I

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

'lde lálran, lre oda-...-' tnterlzív néptánckurzus
'Budapest Bank BUdapestért"" AlapÍtvány

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása;

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatási összeg:

250 000

ebből a tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben Íelhasznált összeg

-

:

tárgyéVben folyósított Összeg:

Támogatás típusa:

m

to13"05.&1" - 2Ü14'06'3Ú.

Támogatás időtartama:

_

!
!
!

1_50

000

1_50

000

l
Visszatérítendő

Tárgyévben

fel

!

Vissza nem térítendő

m

használt összeg részletezésejogcímenként

Személyi
Dologi

1s0 000

Felhalmozási

Osszesen:

150 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
ntenz ív tá-nctanÍoÍya'il Bkat i t'tr már ev
-{ason!Óalr az eltrrúlt évekhez részt vettek a ret:clezuényen íÍata},
arl6s. magy,ar és ki.ilÍoldi (LrSA, Kallacla, Svédország,
Szlová}eia} tár-lcosok is- Az !tltenzív kurzusokat két alkálonrmat szonrlr"toi é=
t"'rofiQk,
egész
t*pos pfgsratrrkÉtlt" E}s6 á!}€lo'rrt}}á! gÜ fö. nrásodik alka'oütl!lra! 6o Íö részvéte!éV*''
""'á''n"ph páryázatl 'rrindkétsaer
rJ'ega;;
tá-nctarrár
rrunkáját tUdtUk eiislrrerlli.

Kitöltő verzió: 2.65'0 Nyomtatvány verzió: 5.2

Nyomtatva: 20í 5.05.1 1 14.16'26

