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2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
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Támogatási program elnevezése
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Támogató megnevezése:
központi költségVetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

!
!
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nemzetközi Íorrás
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más gazdálkodó
Támogatás idótartama:
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ebből a tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg

:

- tárgyévben Íolyósított összeg:
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visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

n
L]

Tárgyévben felhasznált összeg résztetezésejogcímenként
Személyi
Dologi

trelhalmozási

Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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20]-5. évi Közhasznúsági
1. Számviteli

Jelentés
:

beszámoló
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A mérleg főösszege: 558e'Ft
Saját tőke:

558e.Ft
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2'EgyesÜletünkatárgyévbenköltségvetésitámogatástnemigényelt,nemkapott.
3' Vagyonfelhasználás:
4. Cél szerinti juttatást nem

kaptunk.

'

5.Központiköltségvetésiszervtőlnemkaptunktámogatást
6.Vezetőtisztségviselőinksemmilyenanyagijuttatásban,költségtérítésbennemrészsÜltek.
7. Tartalmi beszámoló

Minden tagunk közalkalmazottként az egészségügyben, oktatásban dolgozik, jelentős mértékben
terhelve a munkahelyén, és azon kívül is, emiatt programjainkszervezésegyakran idő híján
nehézségbeütközik. Mégis, ebben az évben volt energiánk megtartani két legfontosabb
egészségmegőrző programunkat: a Korai Fejlesztő Tábort és segítettük az Asztma Tábort, me|yet

a

Magas-Tátrába szerveztek. Örommel veszünk részt a ,,Szeretet mindent elfogad" című, civil
összefogással évről-évre megrendezett eseményen, és tekintettel a jubileumi évfordulóra,
rajzpályázatot írtunk ki a témában gyermekek számára. A pályaműveket a Gondozási Központnak
ajánlottuk fel, dekoráció céljára.
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