drl

É41Efi
IIIm.dl

ftN

A kettős kón}.wile|t vezető e8,yéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete PK-142

05

Tárgyév|

Miskolci T

t,r;E;l

BeküIdő adatai
E|ső utónév

ElŐtag

Eo1ill
szü|etésihév:

László

szü|etési ország neve:
sztiIetési teIepü|és neve:

l-iT,Ií|ó]_m_m
Vakok és Gyengén|átók Borsod Abaúj zemp|én Megye EgyesL]|ete

szervezet székh€|ye:
||ány'iTs,ám:

EEEE
KózteÍijIetjelIeqe:

Jókai

E___l
Béjégyző hatáÍozat száma|
Nyi|vántartási szám:
szervezet adószáma:

rep".ot.'t.

ffi EB
I

tdFIEEfo

olarzl oTilz
1

f____l

Eíre|et:

l/ltloTola/E[

lalalt]rlnl

6373

-E-EE

Képvis€|ő a|áÍrása:
::;

EEEE_EE_EE
KitöItő verzió|2'52.0 Nyomtatvány velzió:1.6

'<?:.

rrt),

Nyomtatva: 2013.05.27 13.39.26

A kettős könywite|t vez€tő egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági

n|átók Borsod.A

me|léklete PK-142

-zemo|én M

Az egyszerüsített éves beszámo|ó méÍ|ege
E|őző év

TáÍgyéV

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A'

Befektetetieszkizök

365

LLZ
118

Befekieteti pénzüqyi eszkÖzök

|||'

ForgieszkÖzÖk
|'

230

Íárgyieszkózok

||'

B'

355

7 442

7 669

4i

38

Kész|etek

2 34L

ÉrtékpapíÍok

|||'

c'

1

0

454

6 475

a 207
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1474
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0

89
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||'
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|||'
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taÍta|ék

|V' Énéke|és]tarta|ék

V' TáíqyéVi eredmény a|aptevékenyséqbő|
V|' TárgyéVi erdemény váIIa]kozasi tevékenység bő

E.

cé|tarta|ékok

F.

Köte|ezettségek
r.

G.

Harrasoro|r korerezeEseqeK
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és Gyengén|átók Borsod.Abaúj.zemp|én Megyei Egyesü|ete

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredmény-kimutatása
Vá||a Iozási levékenyséq

1' Értékesítés
nettó árbevéte|e

L 572

1 603

1572

2, Aktivá|t saját te|jesítmények

t7 468
tagdij' a|apitó|ó| kapott

4' PénzÚgyi mÚVe|éték bevéteIei

t6

t6 224

224

1 640

1745

164C

L 745

L4 234

L3 462

!4 23!

L3 462

229

L OL1

L27

226

1017
121

7l

5. RendkÍvo| bevéte|ek

a|apitótó |apTn beí zetés

7l
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7(

19 161

LA L23

19 161

LA t2a

19 161

LA L23
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La 724

3 1S9

2 9aC

3 1A!
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3 541
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7' szemé|yi ie|'egÚ ráfordítások
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94É

10' PénzúovimúVe|etek
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én|átók Borsod.Abaúj.zemp|én Mégyei Egyésü|ete

Az egyszeÍűsített éVes beszámo|ó eredmény-kimutatása

2'

&datrk eze|ÍrnnÍban')

11' RendkíVijIi ÍáíoldÍtások
B' osszes Íáfordítás
eb.ból:-

L6?7t

20 004

16 77e

L677Í

20 oo4

16 774

-44!

L 347

-443

L

34i

-f,4?

L 347

-443

L

34i

'44:

! 347

-B4a

L 34i

11 AaC

13 7A!

45(

15C

45(
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3a(
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20 004

!ózh aszn ú tevékenyséq

c' Adózás e|iltieledmény (A.B)
12' AdóÍizetési kÓteIezettség
D' Adózon eredmény (c.12)

13' JóVóhégyott osz|á|ék

E. rarqyevr ereomeny (D-!rl

Táiékoztató adatok
A' Kózponti kö|tségvetés]
B' He|Viönkormánvzati
k('|tséoVétés]támoqatás

c' Az

1!

A8(

EurÓpai l.]n ó struktuÍá|is

a]aD aibo|. i||etve a

Koheziós

ALajibó nyú]tTn támogatás
D' NormatíV támogatás

E' A szemé|vi iÓVede|amadó
meohatarozőtt részének adTzT
rendé|kezéseszeíinti
Íe|használásáró| szó|i 1996' éVi

cxxv|'töNény a|apján

kiuta t

F' Kizszo|gáft atási bevéte|

Az adatok kr nyvvizsgá|atta| a|á

c

Van

nak tám6ztva'
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1.

sz€rvezet

A kettős kónyl.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámo|ója ésközhasznúságimelléklete PK-142

azonosÍtó adatai

1.1Név
akok €s oyen!|énIatÖk Borsor|.AbaÚj'zenlp|én Meqye' E9yesii|9!e
1.2

székheIy

|íányítószám:

EEE

Há2szám:E;_____l
1.3

Beiegyző határozat száma.

1.4 Nyi|vántartási szám:
1.4

s2eívezet adószámaI

1.6 Képvise|ó neveI
2.

Lépcsőház:

m

E

emetet:

FI

EB.EFl8El_o|l/l']dol4i

].Fl., [óIil,,

[o

E!

lTlTEI']

EEEEEEEE-E_EE

Dr. Kiss Lász|ó

Tárgyévben véqzett a|apcé| szerinti és közhasznÚ tevékenységek bemutatása
i vetnink a|apitvá|ryok' eÍyesÚletek| kór'ntéznrények által s?eivezet Íendézvényéken|érsa{lalni.
e9'noz.lu|ásokon. i9y pé|dául a Magyar Vakok és Gyengénl&ók országos szovetsége. he|yi
.Dányzatok, látássérÜ't rehaDiliÉ.iós közPont' c'vil lnfo.tnációs cenÚum' NRszH' szeryezziik a
iskoIc Városi Fogyarékostigyi szaknrai MúhÉlyÚlése( me|ynek 2o07.rdl gesztorszeryezete egyesü|etii|k.
oltseqély szolgalatunkat vehenék i9énybe a |átássérÜltek diinentese. tőkénI eselyeqye.lbséq',
mbiztositági' po|gári jo!i ké.désekben' hézményekellátogattunk meg- ahol tapaszta|ati
akénöink Vé|enténytalkottak a leza'ott vagy telvezén akadálymenres|résse| kaPcsolatban.

3.

Közh6znú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenységenként)
3'1 Közhasznú ievékenység megnevezése:
3'2 KözhasznÚ

tevékenységhez kapcso|ódó közÍeIadat' jogszabá|yheIy

199a.évi xxv|.

tevékenység cé|csoponja: |átássérü|t szemé|vek B'.A'.z' meqVében
tevékenységbő| lészesü|ők |é|száma: 3500
tevékenység főbb eredményei:

auácsa.lás: 70. iogi segjtsé!'nyúiiás:23. részvéte| szakmai rendezvéDyen]

Kitö|tó VeÍzió:2.52.0 Nyomtatvány ve|zii:1.6

9.

Nyomtatvar 2013.05.27 13.39.27

A kettős kön}.wite|t vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és kiizhá3znúsági mel|ék|ete I PK-i42
I

1' széruézéteonosító adatai
1.1 NéV

akoR ás Gyénqenlárók Borsod.Á|raui.ze|np|en M99yei Egyesi|iet9
1'2 székhe|y

tranvtoszam.
KózteíÚ|á

lallillali
t- L:tL:ttrl

rerep!res:

neve]-::--_
Jókai

Hazszám]E' l
1.3 Béjegyző határozat

Lépcsóhaz:

emeret:

f___l

Ajtó:

s'a-". ffi.ffi .p-l.lsLlolli|zlo|ol'l'E!

1.4 Nyi|vántanási szám:

1'4 szeNezet adószáma:
1.6 Képvise|ó neve:

f____l

[o

|í,,[o lT,, |TF]TTT]
a

7

0

_E-EE

Dr' Kiss Lász|T

2. Tárgyévben végzett alapcé|

szelinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

zékházunkban a |áássérilItek s2ánrá|a
Ivmenteséll e|érheTö ln'oÍfi ációlor|áskénr sDe.ialis
Dtolmácids es ranác$dó 9o|galatunk nlUnkatarsai szeMelyesen' telefonon' e niailen es Postai riton
ékozÉÉstés gqyaranr segitséqet nyoFoÍ€l' Leggyakori|rb in'onnációkl Íogyatékossági lámogalás.
égyénipályaato
zgyiqyel|átasÍ jqaz o|vány' Parko|ási iqaolvány. vákvezetd kutya igény|éselklilönbözö
9zitése (iidülési csékk. szá'nÍÍógép. segédeszkóz' kedvezu!ényes telelol]beszélqérési dii pályázaÚk}
szá|Üála megje|entelen Úiság előt'zeresek. vakok te|eionílottajának isnrenetése' szabadidÓs

3. Közhasznú tevékénységekbemutatása (tevékenysé9enként)

3'1 KÓ2haszrÚ teVékenyséqmeqnevezései

iá|is információs szoI

3.2 KÖzhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍeIadat. jogszabá|yheIy:

199a.

évixxvt. töívénv o

3'3 Kozhasznú levé|'enyséqcé|csopoítja: |átássérü|tszemé|vek B..A..z. meqVében
3'4 KózhasznÚ tevékenységbő| részesü|ők |étszárnai 1049
3.5 KözhasznÚ tevékenység főbb eledményei:

so.án reltisztrá|t t}legkergsések szána: 1503

Kitö|tó vérzió|2'52'0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatvar 2013.05.27 13.39.27

A kettős kónywitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhálznúsági mel|éklete PK-1'42

1. szervezet azonosÍtó adatai

1.1 Név

akok és oyéngen|átok Borsod.ÁbaÚi zemp|én Megyei Egyesliietg
1.2

székheIy

|rányító9ám:

Hazszan

EEEE

lig

1.3 Bejegyző határozat
1.4 Nyi|Vántartási

s'á.a.

szám:

1.4 szeruezet adószámaI
1.6 Képvise|ő neve:

Te|epÜ|és]

E.* l

m

EB.EFFFlo!/|'lolol,ili
z
[o lil., lTFlTTTfor
[o fsl

E!

EEEEEEEE-E-EE

Dr' Kiss Lás2|ó

2. Tárgyévben végzett alapcé|sz€rintiés közhasznú tevékenység€k bemutatása

látássérÚ|tek önálló

élélvite|étkönnvÍtÖ eszközeil]ker

székházÜnkbán

isnrénenlik. tovebbá

'olyanatosan
ismerhe1rék n]eg ar én|sklodök.
e9hifiunk egy isnrert
is' akinek naqitóit és beszélö eszközeit
Vált gyakor|atunkat kövgtve 2o12'|ren is vi.|éki le|epiiléseket (6) kefest!nk
2005'rÖ| ÍollGrott iö| b€'olga|'nazól
eszkőz bemÜmóval €gybekótótl ligytéllogadási naPok kereréDen' EszkdzeiDk diiBgntesén 'él
csönö2hetöek
is. személyi idvede|étnadó 1% fetaiánlásDól 1án'ssé| iikek .és2 ére nyújtottuDk pályriual
qán iámogatas( segedeszkozok Deszerze9éhgz' ígényesetén seqitseget nyÚilorru nk .agj ai n knak a vásanás

ebonyolitásriLbán is'

3' Közh6znú tevékenységek bemutatasa (tevékenységénként)

3'1 KÖzhasznú tevékenység megnevezése:

édeszkózTk ismertetése

3'2 KózhasznÚ teVékenységhez kapcso|ódó közf e|adat, jogszabá|yheIy

2007.

évixcll. tóryénv 26.cikk 3'bék.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponia: |átássérü|t szemé|vek B'.A..z' meqvében
3,4 roz1dsln. IeVél eny\ésbö|'e". P\U|ók |é|száT.'
3.5 Közhasznú 1eVékenység f őbb eredÍnényei:

12.ben Vidéki és székháEbe|i segédeszkr'z bemütatóinkon részvevók s?áffa 225 Íö' be'nUarokhoz
aszDá|t égzkdzdk száma41db' kÖl.só'zések szána 25 db. eszkó2 beszerzésben ki'zíemÜködés 9

Kitó|tő veÍzió|2'52.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős kóny!.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK'142

szervezet azonosÍtó adatai

1.1Név
akok és oyenqén|fiÓk Borsod.Abaúj'zen}plé| M99ye' Eqyesiiletg
1.2

székhely

Iany|Lo9am'

EEEE

Te|epu|és:

t.*

Jókai

H&szám:E;

--___l

1.3 Bejegyző határozat
1.4 Nyi|vántaríási

száma.

szám:

1.4szeNezetadószáma
1.6 Képvise|ő heveI
2.

Lépcsőha:

emetet

FI

I

Ajtó:

m.B.EFI8Iron/]aoF]' /EE

-J

[o|.l,,[óIil,,[6lTlTETd']

EEEEEEEE_E_

Dr. Kiss Lász|ó

Tárgyévben Végzett a|apcé|szerinti és közhasznÚ tevékenységek bemutatása
Misko|ci Városi K.'nyvtá.ra| való elJytittnÚködés kerétében |etéti bgníoskónyv6r Úz€me|t
ékházuDkban' A könyvtar biztos.tofta a szakképzett kd|y árost és a ki]lcsönózhetö hauqkazetta es cD
Iomán!{' egyes.itetünk pe.|ig a nrÜködési leltéte|eket íkü|ö. helyisé9 táro|ószekrényekkel. asztalokkál'
ékekkel'eIszerelve' re2sikóllsé9ek)'

3.

Közh6znú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3'1 KÖzhasznÚ tevékenység megnevezése:

Hanooskönwtár üzeme|tetése
3'2 Közh62nú tevékenységhez kapcso|ódó kijzfeIadat' jogszabá|yhe|y: 2007. évi xc||.
30. cikk 1. bé|ézdésa. pont
3.3 KozhasznÚ tevékenység cé|csopodja: |átássérü|t szemé|vek BoÍsod-Ab
KózhasznÚ tevékenységbő| lészesÜ|ók |étszáma: L21,

3.5 KÖzhasznÚ tevékenység Íőbb eredményei:

szánra: 22a2' Íélio

Kitó|tő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió|1.6
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A kettős könFrvite|t vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági mel|éklete PK-142

akok és Gyengén|átók Borsod.Abaúizemp|én Megyei
4. Közhaszr|ú tevék€nység érdékébenfe|haszná|t vagyon kimutatása
FeIhaszná|t VaqyoneIem megneve2ése

múködésre (áttérés sztv.163.s]
FeIhaszná|t vaqyonelem meqneve2ése

4.2

FeIhaszná

Í VágyoneIem

megneVezese

Kozhaszhú tévékenvséqérdekében
fé|haszna|t vaovon kimÜtatása

4

4?7

Közhasznú levékenvséoérdekében
eIh6zna|t vaqvon kimütatasa

f

5. cé| szerinti jutattások kimutatása

5.1

cé| szerint] jUttatás megnevezése

5.2

cé| szerint jUttatás megnevezése

segédeszk.'z beszeí2ésitáhogatáI

6at
E|őző

é!

Tanulmányi tárnoqatá!
5.3

céL szerinti ]uÍaíá5 megneVe:ése

24t

2L(,

1 03{

a9l

1 03t

a9l

E|óző éV

cé| szerinti juttatások kimutatása
cé| szeÍinti juttatások kimutatása

6.

Táígy éV

vezető tisztségvise|őknek nyúitott iuttatás
Tárgyev (2)
E|ózó év (1)

6.2

Tárqy éV (2)

Vezetó tisztségvisé|óknek nyúÍon

Kitö|tó verzió:2.52'0 Nyomtatvány Vetzió:r.6
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A kettős könwailelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közhásznrÍsági mellék]ete I
I

énlátók Borsod.
7' KözhasznÚ

vx-l'lz

p|én lv]egyeI EgyesÜ|ete

jogá||ás megá||apításához szÜkséqes mutatók
Tárgyév (2)

E ózó eV (1)

B. Éves összes bevéte|

19 161

18 123

386

371

14771

t7 752

20 00t

t6 77e

1189(

t2 221

20 004

t677C

-84:

L 347

71

5:

ebbó|:

c. A szemé|vi iövedeIemadó meqharározotl reszének az
adózó |éndé|kezeses2erinti ÍeIhászná|ásáloI szó|o
1996. éVicxxv' törvény a|apján átuta|t öss2eq
D' Közszo| gá|tatási bevéte|
E. Normativ támogatás
F. Az Európai Unió struldurá|is a|aDiajbó|. i||erve
a Koheziós Alapbó| nyujtott támoq.aiás

G. Korrigá|t bevéte| [B.(C+D+E+F)]
H.
|.

osszes ráfordítás (kiadás)
Ebbó| szem élyi jel|eq

|]

ráford|tas

J. Közhasznú tevékenység ráÍordltasai
K. Adózott eredmény
L. A sz€rvezet

munkáiában közremüködó kozérdeku önkéntes
tevékenVséqetvéozó}zeIné|vek száma
(a közéraekÜ önkántes tevékénvséorő|szó|r
2005. éVi LxxXV||l. törvénynek meg.Íele|ően)
E r r fo r r á s

e l l átatt s

ág

m

utató

i
lgen

Écfv, 32' 5 (4) a) I@1+B2)/2

Ectv

>

1'oao'oao'

.

Ft]

32. S (4) b) [K1+K2>=O]
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A kettős könyl.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolójaésközhasznúságimelléklete PK-1'42

Vakok és GyengénláIók Bolsod.Abaúizemp|énMegyei EgyesuIete
Támogalás prTgram élnevezésel

uiskoIc Va' osi Fo!,yatekosÜgyi Alap

!'iskolc Megyei Jogú város onkornrányzata

Támogató meqnevezése:

kózpont kó|tségvetés

!

onIormány2ati IoltségVetes

B

Támogalás idóta Lama]

4o12.06.13-2012. 12, J1.

Támogarásiósszeg:

100 0oo

. ebbó|a tárgyéV|e jutó

isszeqi

tárqyéVben f elhaszná|t összeg:
tárgyéVben f TIyósított Ósszeg:

!
!

100 000
1oo 000
100 000

!

v

ssza nenr térÍtendő

M

Tárgyévben fe|haszná|t osszeg részIetezése iogcÍmenként
o

Doloqi

100 000
0

100 000

Íámogatástárgyévi feIhaszná|ásának

szöveges bemulaúsa:

?és'ben IonInunikéLlo\ {o|'segeIte Ge|eío|)' po:ta) vdlanl||ll Úlil.o|'sellre'

Az uzet| evDen veq4n toDD leveRenyseqek es proqramok DemuLaÉsa
ráiékozlalas nyúitása'gyíéleiDknek szT|g.'ratások és támo9atások elérhetóségéról, kép?és' leherósé9ekrö|,
'endezVények.dl. A Miskolc Váíosi Foqyalékogságügyi szakfiai MÚhely
koo.dinálás' ú|éseil]ek
izefuezése' Á |íássériiltek e|etvite|ét kóunyitó es.közók Dre9isnrenetése'nu|ké'ának
céljából e dsz fo|yan]án B. Á' 2' megye
9lépÚ|ésé.tigy'élío!la.|ási és iáiéko2tató naPok lebonyoIiüisa-

Kitóhó verzió:2'52'0 Nyomtatvány verzió|1.6

Nyomtatvd 2013,05.27 13,39.27

A kettős könyl.vi(e|l ve7ető egyétr szer.vezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági mel|éklete ] PK-142

én|átók
Támogatási program e|nevezésel
,ta9ynr vakok as Gy.n!.n'arok ofsza0o< sTov.rs.go

Támoqató megnevezése:

I02ponti Io|t5égVetes
önkorÍnányzati

kö|tséqVetés

4011,10,01-2011, 12,31,

Támogatás idótartama:

M

!
!
!

L 446 052
. ebbó|a lárqyévre juló összeg
. tárgyévben feIha5zná|t
. 1árgyéVben

ósszeg:

folyó.itTtt osszeg:

o

1446 052

!

Vissza nem térítendő

B

Tárgyévben f elhaszná|t ósszeg részletezése iogcÍnenkéht
o
Dologi
0
o

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szóveges bemUtatása:
A

íe|használás 2011'ben rónénr.

4

Az uz|e(| evoen vegzeE ÍoDD ÉvexenysegeK es programox Demutat6a
íeladat me!,va|os'6sa 2o1t.l)éh !onént' Könyv€lése ánéréstllialt a sztv'163.s szerinr tönént'

Kitó|tó verzió:2'52.0 Nyomtatvány verzió|1.6

Nyomtatva: 2013,05.27 13.39.27
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A kettős könJ'.wit€lt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és kiizhasznúsági melléklete PK-1'42

n|átók Borsod.Abaú|zemp|én Megyéi Egyesü|ete
Támogarási program elneVeze5e
\4jskoIci o'oszlánok (L|oNsl KTzhasznu AlaPiÜauya

Íámogató megnéVézése:

kózponti kó|tségVetés

ónkormányzat kö|tségvetés

!

!
!

Tárnogatás idótartama:

!o12'09.12 ó| ha@

Támogatás ósszeg:

500 000

ebbó| a tárgyévle juto összeg:

272 L25

rárgyéVben feIhaszná|t osszég:

272 L25

tárgyéVben Ío|yósított összeg:

500 000

B

oza an i.idtMfu I'a

!

Tárgyévben ÍeIhaszná|tössze9

Vissza nem térítendő

B

részIe(ezése joqcímen|1ént

o
o
212 t2S
272 L25

Támo9atás tárqyévi Íe|h6zná|ásának szöveges bému(atása:
:5zkdzók bes:erzése: l.ib nraqyaru' beszélo 2sebóra. ldb nlagy' bssz' Vernyo|násmé|ö' tdb 5noW e|ekronikus
loÍdozhato olvasókészülek. ldb felkaros nraqy' besz' vé.nyolnásnéIó. 3 db kézi naqyiio,

Ietkörii

l

M

Az uz|eÍ| evoen vegzeÍ looo levexenysegeÍ es Programox oemulaTasa
megvásár|ása a |átássérühek.ek tónénij bemutaü1s és dijmentes kó|csötrzes céliáÍa

ényeket javltö eszközök

Kirö|tő velzió|2.52'0 Nyomtatvány verió:1'6

Nyohtatva: 2013.05.27 13.39.27
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A kettős kón}a.vi(e|| vezető egyéb szervezet

Éiülifi

egyszerűsített beszámo|ója és közhá3znúsági

r.N

mel|éklete PK-1-42

én|átók Borsod.Abaúj.zemplén Megyei Egyesü|ete
Támogatási program eInevezése:

<!|lt!lrá|is Mecénás ltlap

\4isko|. Mé9yei Jogú vá'os onkormányzara

Támoqató megneVezése:

központi kö|tséqVetés

!

önlormányzat |o|tséqverés

B

Támogatás időtartama:

:0t2.05.10.2012 12.31.

Támogatásióssz."q:

50 000

. ebbó| a lárgyéVrejL]tó ósszeg:

50 000

tá|gyéVbe. feIha5zné|t osszeq:
lárgyéVben f olyósított összeg:

!
!

50 o0o

50 000

!

V]ssza nem térítendó

B

Táígyévbeh íe|haszná|t összég rész|etezése jogcÍmehként
o
Doloqi

50 0oo

50 000

=löadóNiivészÉri

Támogatás tárgyévi f eIhaszná|ásának szöveqes befi Utaiása:
tevékenyséqÍe'egyéb szinpadi szó.akozlalásra kéri||. kinzefus|e'

Az uzet| évben vegzenloDb TeveKenysegex es programoK oémuÉrasa
prodUkcióva]
szí]eslteÍ''Ószi k{llturális dé|Uránok" (3) Dlegrendezése szeplé|Íbe| és nov.lhbéí
:lóadótÍ|úvészi
]ónapban az é!'yés|lIeti gzékbázban a0lö részvére|éve|.42 e|<'adók s2 o |q álrar.isának dij&ásáraiord'tottuk a pály'i2aÍ

Kitöltó verzió:2'52.0 Nyomrawány verzió:1.6

Nyomrawa: 2013,05.27 13.39.27
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A keltős könywile|1

\

ezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámo|ója és közhasznúsági melléklete I PK-142
I

Vakok és Gyen9énlától Bo'sod.Abaúizemp|éh Megyei EgyesuIeIe
Tamogatási proqÍam eIneVezese
Magya. Vakok és cyen!'.!látók

Támogató megnevezése:

kózpont] kö|tséqVetés
onI orrÍányzat koItséqvetes

Támoqatá5 idótartama:

1012,01. 01.2012, 12.?1,

Támogatiisi Ósszeg

3 643 o2A

. ebbő| a táÍgyévrejutó Összeq:
tárgyéVb€n íeIhaszráLt ó5szeq:
tárgyéVben ÍT|yósíiÓt ósszeg:

országos szóvets.ge

m

!
!
!

3 6a3 02a
3 643 o2A
3 49Íj 477

!

Vissza nem térítendő

B

Tárgyévben feIhásznáh oss2eg rés7lete7éseiogcÍmehkéht
3 3L7 BAO

365 144
0
3 543 024

Támogatás iárgyévi feIhás7ná|ásánák

s7oveges behuraúsa:

uegbizási dij és járulákai. nNnkabér és iárulékai. irodaszer' tisztilószer. árdndil. qéúdii. vizdii' hu|la.|ékkezé|esi .lii
]ostakölrséq. obi|tél.ion kö|tsgg.

Az uz|et' evben vegzen ToDr' tevekenysegék es p.ogramoK bemutat6a
T|yán
.nlrrnrá.io'szol!|ára6
és kdzvelitö tev.kenységét to|ytatotl atrre|y revén a lerássérühek segitseqe(
u e!'yesúlét
<aptak ahl]oz. hogy iooos igény€iket éryényesÍthessék'célunk vo|r. hoqy a látássé|Úhek eqyéni sérelmeit iIlelijen
iu áuuk'a a lehe.ó legpozitivabb erednré'y 9Ülessen. ezen Énácsadásr, io9i se(|[se!tet nyúiÚttunk és a IaÍitssérii|tek
képvise|ve szaknrai rcndezvéDveken Vett.ink résZt'
q
'|dekéit
hozzánk íorclu|ó |átassérúnér.csa|á.ltaqj*. !,otrdozó'át irodankbau szóban' vagy táiekoztató kiadvány áta.|ásáVal is
nforfrácidval |ánuk e| a |atássérii|tséggel kap.so!aros r(tnivalókról. igá]ybe veheró szociális ellátásokról'
Uftárásrkról'
Iehetöségék.ól' szoIgá|latasainklÓl. kedvezfiéÚyekrÓl' vidékj téruIetfg|slÓse'nh
'eilesztési
az MVGYosz és la(lszéruezetg.|rék e|érhet.sé{eiröl.

'érhetoséíéröl'

Kitóhó verzió:2'52.0 Nyomtatvány v€Ízió:1'6

Nyomtatva: 2013,05,27 13.39.2t

A kettős könwvite|t vezető eqvéb szervezet

I

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági mellék]ete I PK-r42

k és oyengén|árók

Borsod.Abaúizemp|én MegyeI Egyesú|ere

Támoqatási proqra.. elneVeze5e:

!énrzeÍ EllylitÍalüködési Álap Miiködési tánogatás
nibgri Eróforrás Min'sztériuma

Támogató megneVezése:

központi kó|tséqvetés

önkormányzati kóilségVetés

Íámogatás dótartama:

to!2.05.31 2013.03.30,

Támogatáslósszeg:

too ooo

. ebból a tárqyéVrejuló tjsszeq:
tá|

gyevben f eIhasznáh össz."9:

. tárgyéVben Ío|yósílott ósszeg:

B

!
!
!

392 907
392 907
400 ooo

!

Vissza nem lérítendó

Tár9yévben Íelhas2ná|t összeg rész|e(ezésélogc

im en

m

l\ént

17a 560
2L4 347

392 907

Támo9atás rárgyévi ÍeIh6zná|ásának szövéges bemutatasaI
költse!'ek] árath.|i'! !,á2(lii' .srközók |ize6reltebsénék kó|tségei' irodaszer. bankkö|rsé9ek' kóre|ezö
:ovabbépzes részvete|i dlia.
kd|tsége' útikölbeg' sze'weze.i Égsagi dii. nrUnkávállalók részére érkézés!
'nobiIteleíon
Jra|vánv és iáru|eka'
\,.Úködósi

Az uz|eÍ evoen vegzeÍ Íooo Tevexenysegex es programox oemuEtasa
:z a nrijkódési lánrogarás hozzáián'h abboz' hoqy cé|iaink egvalósU|ásához közelebb kéfu|iÚnk.
hihd
nagasabb szi|voDalo|. illewe a alaps2abályunkbaD róqzí€n feladaai!kar folyamalo9r .|lássuk' 'éladatainkar

Kitó|tó VérziT:2.52'0 Nyomtatvány verzió:1'6

Nyomtarvar 2013.05.27 13,39,27
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A kenős kónyl.vi1e|t Vezető egyéb szerwezet
egyszerűsített beszámolója és kőzhálznúsági melléklete PK-1'42

VaIok es Gyengén|áIók BolsTd.AbaÚj-zehp|én Megyei Fgyesü|ete
Támoqatási program elnevezése
Témogató megneVezé5e:
kó2ponti kö|tségVetés

ontormányzar ko|ÍséqVetés

!
!
!
M

t0

Támogarás dótartama:
Támoqatási összeg

L2.o t, ?5. 20Lz ^04,27.

30 000

ébbó| a lárgyéVre ]uti Ósszegi

30 000

tár9yéVben ÍeIhaszná|t Összeg:

tálqyéVben frIyos tott osszéo:

30 ooo
30 000

!

Vissza nem téríténdó

B

Tárgyévben íeIh67hált oss7eg iés/|e(ezése]ogcimenkent
30 o0o

0
30 000

Támogatás lál gyéVi f elhas2há|ásának szöveges bemutatlisa:

Jd'tö' teasürenlény. id!'kré'Ú'

az uzrer| evben vegzen robb tevekenysegeh es programok tremutatasa
|' Év áIán| |abcc.rllIr 9yPr!nPAP|í q'á'né|á |rlLl9aqI uIa|kolo Úleí,le.deze\P

K|Íöltoverzió|2'52.0

Nyomtatványverzid:1'6

Nyomtalvar 2013.05.27 13,39,27
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A kettős könyv'liite|l vezető egyéb szet1ezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-la2

ok és Gy€ngén|átók

I

Borsod.A

Támoqatás proglam eIneVezése:
\4|sko]c.Tapo|.a RTrary c|ub Atapirvány

Támogaló megnevezése:

központi kö|tséqvetés

ónkormánlzati kö|lségVetés

!
U

!
B

TámTqatás dőtartama:

ro12. 01. 01 2012.12,31.

TámogatáslÓsszeg:

72 OOO

ebbó|a tárqyéVre ]utó Ósszeg:

?2 000

tárgyéVben f e|haszná|t ósszegi

72

tárgyéVben ÍoIyósitTtt Ósszeg:

000

72 000

!

Vissza nem lérítendó

E

Tálqyévben feIhczhá|töss2eg részIetezése jogcímenként
0
72 000
0

?2 000

Támogatás tárqyévi fe|has2ná|ásáhak

szöveges bemutatása:

n.ernét.|ófizetési dii. domain szo|gáhalas r'iia.

Az uz|e! evDen végzeE ÍooD ÉveKénysegeK es programoK oemulat6a
\z egyesliteti székház vezetékésimernet elöÍizetési djiá.ak Íinanszjroz.{6a .9ész év |otyaNán' továbbá a
]Trsodivakok'hu dourait}he2 táftozó úi|hé|yszoIgá|(atiis éves di'a'

Kirö|tó ve12ió:2.52'0 Nyomtatvány verziól1.6

Nyomlalvar 2013.05.27 13,39,27

A kettős könyl'vite|t vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági mellék|ete PK-142

vakok és Gyengén|átók Borsod.A
Támoqatiísi program e|nevezése:

szénré|yiióvede|enladó

196

20u'évi felajenlások

vénrzétiAtló. es Vamhivatal

Támogató mégneVézése:

|.özpont lo|tségvetes
önkormányzati kr|Gégvetés

10tr2.10,02'2014,O5.31.

TámogaIás idótánama:

E

!
!

!

370 410

' ebbó|a tárqyéVre ]Utó összeg:
. tárgyéVben felhaszná|t

0

ósszeg:

táloyéVben ÍoIyó5iloR ds52eg:

o
370 410

!

Vissza nem térítendő

E

TárgyéVben f eIhaszná|t összéq részletezése ioqcímenként
0
0
0
0

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szövéges bemutatiása:
zoi3.ban tdnénik a fe|hasz.álás.

Az uz|et| evlen vegzeE Íooo eveKenysegeK es ProgramoÍ oemuraÍ6a

Kitó|tdverzió:2'52.0

NyTmtátványverzió:1'6

Nyohtatva: 2013,05.27 13.39.27
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A kettős könyr'vite|t vezető egyéb szelvezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete I PK-142
I

én|átók B
Támogatási proqram e|nevezése:

.zenlélyt ic've.lé|enradö

1

2010'évi íe|aián|ás

vemzeri Ádó. es Váuhivatal

Támoqató megneVezése:

l

ozponti l o|tséqVetés

őnkormányzatl kÓ|tségvetés

t0

Támogatás idő{anama:

Támogalásiosszeg:
. ebbó|a lárgyevre iuló osszeg:
. taíqyévben feIh6zná|t összeq;
. tárgyevben íoIyósitott osszeg:

4L.o9.27 - 2A L3.A

346'

272

3Í16

272

5.

34.

B

!
!
!

346 272
0

!

Viss2a nem lérítendó

B

Tárgyévben feth6znát összeq részIetezése jogcím en ként
0
Doloqi
o

Íámogatás tárgyévi f eIhaszná|ásának szöveges bemutaÍásaI
rahuInláDyi tán!o!|at.1s] zlooooFl se!|édesu köz rám09atiiÉ: 176272Ft' (E!|yéb rátotditasok']

Az uz|er| evDen vegzeE ÍoDo eveÍenysegex es progrmoK oemulaÍ6a
:qyesü|gliink sú|yosan látássérún tagiai .észérehyi,ilorr páyuDar út,áD tri&ogatást.
:IerviÉ|t könnyitö seqédeszkdz besze2ésélre! Ítiax' 12o0oF1/t.j. ilss2é5éh 176272Ft 15 íö lés2é|e. ak'k ézálta|
!i!dennapi élerüket seokö eszkózhöz ju.o{ak.
<ö?ép' Vagy l.ls.'okon tanUImányokar to|],íaó |árássérükek részére150ooFt/lö tánogatiis' összesgn 21o0o0Ft

Kiló|tő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió|1.6

Nyomratva: 2013,05.27 13.39.27
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A kettős kön}.Yvite|t vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági me|lék|ete PK-1'42

Vakok és Gyengén|átók Borsod.A
Íámogatási program eIneVezése:

L

leosztág MVGYosz (2o10'évi

\!dqy3' Váktk

Támo9ató megneVezéséi

o<

Gy.ngPnIa'ok o|c2agos s'o'Ptspge

'|ózponÍ kö|Iséqvetés
önko.mányzati kö|tséqvetés

Támogatuis dóIarÍama:

lo!2,03,01-20t2, 12,31,

Támogatásiosszeg:

653 910

. ebbó| a !árgyéVre jutó ósszeg:
. tárqyéVben

M

!
!
!

419 3,t3

ieIhózná|t osszeg:

tárgyéVbén f o|yósított összeg:

'€|aián|ás}

419 343
653 910

!

v

ssza neÍn térÍtendŐ

B

Tárgyévben fe|haszná|t összeg részletezésejogcÍmenként
o
Dologi

150 000
o
150 000

jegédeszkdz tlinoaatas

Támoqatás tárqyévi f eIhas2há|ásának sztveges bemutatása:
{egyé|J ráÍord.láa):26s343 Ft. M|ik6.tési kd|tségekj 150o0o Fr griqdii' 2013.ban keriil

élharnálásra] 234567 Ft.
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