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2. Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 KÖzhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális tevéken

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÖzfeladat, |ogszabályhely:

3.3 KÖzhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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rendszeres közos nrülrelymunka és let!épésékllle!len a táncegyünes népszeriisítl a rrépráncot és a
ódi lr'agyontányot<ar a
és az i<llsebb korgsztály szánrára is. A népi tradicao}ráti5 én
egisnenetése és aktualizálása 'iatalok
a 'tiatajak szánrára egészséEes lokális és lrelrlze{i kötödést
trt ényez lret. lltely n etrtz eti Íennlrraradást'lnk egyik Jontss záloga'
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4. Ki'zhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

(Adatok eze r

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célia
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Felhasznált vagyonelem megnevezése
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Felhasznált vagyonelem megnevezése
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Felhasználás célja
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Kcizhasznú tevékenVséo érdekében
felhasznált Vagyon kimütatása
(összesen)
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Közhasznú tevékenység érdekében
Íelhasznált Vagyon ki m utatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti iutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése
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Cél szerinti juttatás megnevezése
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Tárgy év
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Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szeri nti iuttatások kimutatása
(összesen)
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Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindcisszesen)
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6. Vezető

tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség

6.2

Tisztség

A.

!eze!1í tisztségviselőknek nyújtott
luüatas osszesen:
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7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók
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(Adatok ezer forintban.)
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B. Éves összes bevétel
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ebből:

C. A személyi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózÓ rendelkezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel
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E. Normatív támogatás
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a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás
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l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közremíiködő

közérdekű önkéntes

tevékenyséqetvéqző személvek száma
(a közérdekÚ önkéntes tevékénvséorcílszóló
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