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13KOZ
Közleménv

az adózó rendelkezése szerinÍ a kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

[A személy ]tjvede]eÍnadó meqhatározot! részének az adózó rendelke2ése s2erintiíe hdzná]ásá.ó]szó ó
1996 évi cXxV lowény6/c' 5 (1) békezdése alap]án]

A kedvezményezett azonosÍtó adatai

í] redvezménvezett szervezet adószáma: E]EEEEEEk] * E - EE
{ | Neve

3 | Mozgassérültek Mezőkiivesdi Egyesailete

! | s'"lnau", 
Is l|+ |o Io l MezőköVesd Abkarovits Jenő tér 1.

szervezeti Íormája: iTtl
BÍrósáql nyilvántanási száma: Pk.61.gool1995

BÍósági határozat jogeíóÍe emelkedésén€k dátum. EEEE -EE -EE
f| xop'i'aaj"' Bukta László András.<t
.!
o
o

Alapcél szerintj kö2hasznÚ levékenyséqe]

01. A rászoruló sorstársak körében szociális tevékenység Végzése

02 Gyermek és ifiúsági érdekképviselet Íogyatékkal élők számára

03 Támogató szolgáltatás, qondozás és szállítás
0a Emberi és állampolgári.iogok Védelme fogyatékos emberek számára

e
é
ozo

rözhaszn uségi jogal]ast megá]ldplto b |l ósáq l Véqzés joqerőre eme kedésének dátuma, ha a szervezet
íen0elk€zlk kozhas2nusáql lolozaftál:

EEll4ti]-EE-EtEt
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Í3Koz-oL Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

KedVezménye2étt s2erve2et neve]

Mozgássérültek MezőköVesdi Egyesülete
Adó.'á-. EF.EEEEEE-E_EE

Az átutalt összeg tárgyéVi* Íelhasználií6ára Vonatkozó adatok
"Íárqyévnek a rendelkező éVet kövétó naptáÍiévét kelllek n1en UqyanakkoÍ a táblázat kitöltése sÓrán íqyélémbe kél]Venn

azt az összeget i5 am]a Íende kezó éVlrén már iélh62nálásra kerü t a akkor áiutall dsszegból.

(A' addola(iÜ íban h negBdn ]

o1 (A) A rendelkezó évben (2013-ban) juttatott összeg: 4AO 947
a2 (A1) Ebbő] a tárgyévben felhasznált összeg

03 (42) cél szerinÍi tevékenységÍe: 308 580
(A3) llűködésre: LO2337,.."

05 (A4) Rekláín es marletinq céka: 0

06 (A5) Ebbő| taftalékolt Összeg (A_A2'A3_A4): 0
o1 (A6) A taltalekolá! celia:

o9

10 (A7) A tandékolas időranama: Td
71 (B) A tárgyévet megelóz(j évben bna]ékoh összeg (12KoZ A3):

(B1) Ebbóla tárgyéVben Íelhasznált összeg
13 (82) cél szerjnii tevékenységre:

L4 (Bs) llŰködésÍe:
(84) Retlánr és mar}eting Céka

16 (B5) Ebből továblr iartalékolt összeg (B-B2_B3_B4):

t1
18

(86) A tartalékolas célja:

19

20 (B7) A továbbtartalékolas idótanama: n'
(C) A tárgyéveÍ negelőző másodjk évben tafta]éko]t összeg (12Kaz B3):

(cr) Ebbóla n Íelhasznált összeg

(c2) cél szerinti tevékenységre:
(ca) ['4űkodésre:

(c4) Reklám és maÍketing céka:

(c5) Ebbőltovább tanalékolt Összeg (c c2 c3-c4):
(C6) A tatalékol

A iováhblárÍálékolás időlártamá:

31 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tatalékolt összeg (12KoZ C3):

(D1) Ebból a táÍqyéVben íelhasznált osszeq

33 (D2) cél sze nnti 1evék e nységíe

34 (D3) Működésre]

35. (D4) Reklám és marketing céka:

36 (D5) EbbőlÍel nem használt' Visszafizetendő risszeg (D D2 D3_D4):

Ny'v'|1.o Á nyomtatvány papiralapon nem kÜldh.ró bél Nyomtatva: 20! 5,05.21 09.40.45



r3KOZ-O2 KözleménV
az adózó rendelkezése szerinÍ a kedvezményezett

részére átutalt összeg Íelhasználásáról

KedVezményezett szervezet neve:

Mozgássérültek MezőköVesdi Egyesülete

Adó"'á'. [i]Fl[']E]7Flp-]F] - ti] - F lr.]

Az átutalt összeg tárgyéVi' felhasználására Vonatkozó adatok
'TátoyéVnek a rendeke2ó évet kóveó naptzíriévélkél léklnlen' UgyanakkÓÍ a tzíb ázat kitöltése sÓráriqyélembé kelVenn

azl a2 öss2egá is, amia lendelkezó évbe. már íe hasznáásÍa kért]h & akkol átula]l összeoból'

{azad'ok tor bikr mesdni)

(E) A tarqyévben fe]használható telies ósszeg (A+B+C+D): 410 917 ,...,

(T l) Fbbcjl a laÍqyéVbe'l 'Iúkodé\lé 'oldllhdló lelje\ otslPg: LO2-129
39. E2) Ebbóla tárgyéVben rek|ám és maÍketing célra foÍdítható te]jes összeq: 4L O9Z

A/ átutalt oss7eq telhaszná|ásának s./öVeqes lsmerlelése €a pqves
lelhas"znátási cFloh öss/egszel ű megjelö]ésevel

(] ) A ldÚyevbPn telhas.,ndh IPljF- ös5//eq (É] | l-2 | l-3): 4A0 9L7

308 580(F1) A tárqyéVben cél szerinti tevékenységre Íelhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):

(F2) A táÍqyéVben működésre felhasznált telies összeq (A3+B3+C3+D3):

(F3) A maÍketinq célra íelhaszná]t teljes összeq
(F4) A tartalékolt teljes ósszeg (A5+B5+c5):

(F5) I\'4á íel nem használható összeq (D5):

01' Múködési kóltségként a mezócsáti telephetyÜ n k rezsi számláit számoltuk el'

02' A célszerinti tevékényséqré Íelhasznált összeqet az alábbiakra for.lÍtotluk:

03' Együtt_ Eqymásért Réuma klubbunk kirándulásának utikÖltségét térítettü k meg

04' KüIdótt közqyűlés' vezelóségi ülések és eleniikségi ülések tebonyolítási kólrsé-

05' geitszámoltuk el.

06' Tagtársain k tákéioztatására hirdeiés Íeta.'ása a helyi úiságban.

07 ' Továbbá Íű nyÍrót, 
'atÍéstékét 

és levélbélyeqét vásáloltun k

08.

09.

10.

11.

:,2.

13.

L4.

15.
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