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A k&h^tzmhdsi ielentis tartalmazza:

1, a szimviteli besz6mol6t

2. k6ltsdgvetdsi tAmogat6s felhasmdiiisAt

3, a vagyon felhaszxtdsival kapcsolatos kimutatast.

4, a c6l szerinti juttat6sok kimutai4s6t,

5, a kdzponti kitltsdgvet6st6l, elkiilitnitett p6nza1apt6l, helyi itnLonnanyzatt6l 6s egy€b

'/e^e/elekr6l I'apofl L;mogatn"o[ m6n-6td .

6,a kdzhasail szervezet vezet6 dsasdgvisel6inek nylrjtottjuttatrisok drtdk€t, illetve 6sszeg6t

7, a kijzhaszni .ev6kenys6gr6l szol6 ritvid tarralni beszimol6.

KOzHASzNfrsAcr JEr,ENT6 s
2009.4,

'1., Szimvit€li beszdmold

Melldklet szerinti m6rleg 6s eredm€nylevezet6s taxtzlmazza.

2., A kiilts6gret6si ttmogat6s felhasznnl6sa

A szewezet kdlts€gvetesi tamogalis!2009. 6vben nem kapott.

KIMUTATAS

A kiilts6wetdsi tdmoeat{sok 6s pdlvdzatok felhaszn6l6sinil

E Ffban

Timogatist
nviit6 neve

TAmogatrs
id6Dotrtia

Trmogat{s
6sszes€

Felhaszn6l{s
€6lia

Felhaszn{lt Atvitel ttsszege

osszEsEN 0 0 0



3./ A vagyon felhasznSl6sdval kapcsolatos kimutat{s

3lr

3/2

KMUTATAS
Az eszkiiziik felhaszn{lrs6r6l

2009.6v
E Ft-ban

KIMLIIATAS
a vagyon felhaszn6tisir'51

Megnevez6s El5z6 6vi
dsszec

Terg/6vi
dssz€s

Vdltozds
o/o

Vrltozis
F"T

Megjegyzds

Ingarlan 0

ImmatJavak 0

Targyi eszk. 0 0

Kdvetelds 0

Penzeszki)z 0

osszEsEN U 34 +34

E Ft-ban
Megtrevezes El6z6 6vi

6sszes
Tirgr6vi

iissz€"s
Vdltozis

0/6
Vfltoz6s

Ft
Megieglz6s

lndulo t6ke 0

T6keveltozis 0 0 0

Tdrglevieredm. 0

- K6zhasm[ tev. 0 +34

- V6llalkozasi tev.
eredm6ny

0 0

Osszes
SaiSt t6ke

0 34 +34



3/3, A szervezet bev6telei 2009 6vben az 1997. €vi CLVI. tifvdny 6ltal meghatirozott

bont6sban a7 aliibbi rdlelekbol levddtel' dssze:

a-l az alapit6t6l, a a aml6zfartiis alrendszereit6l, vag/ miis adomiinyomkt6l kdzhasznt cdljfua vagy

miikdddsre kapott tdmogatils, ill. adomiiny;

- alapit6t6l.

- Allamh6ztartis alrendszerdtdl

- helyi tinkormiinyzatt6l

- p6lyrzati riton nyert Limogatiis

- egydb 1%

b./ ktizhasznli tev6kenys6g bevdtele:

c./ eg/6b c€l szerinti tev6kenyseg bev.:

d./ a szervezet eszkdzinek befektetds6b6l sz6rm. bev.:

e./ tagdij:

f./ eg/db, masjoeszabalyban meghat. bev6tel:

g./ a vallalkoz4si tev6kenys€gb6l sz6rmaz6 bev6tel.

0

0

0

0

5 4 e F t

0

0

0

0

0

3 / 4, A kdzhaszni szervezet kitltsegei 2009-ben az 1997 6vi CL\4 tdrv6ny 61ta1 meghat6rozott bontesbar
az a16bbi tetelekb6l rev6dik iissze:

6.t

a katzhasznf tev€kenysdg kitzv€tlen kdlts6gei:

az egydb cdl szerinti tev6kenys6g katlts6g€i:

a !al la lkozasi rerekenlseg ki i / \  e l len kdl lsegei:

k6zhasm! 6s egy€b vtllalkozdsi tev6kenysdg kdzvelett ktg.

20eF t

0

0

0  e F t

3 /5, A kdzhasmt szervezet bev€teleinek 6s raforditiisainak eB/enlege :

Osszes bevdtel: 5 4  e F t
Osszes k6ltsde: 20 e Ft

Eg/enleg 31 eFt

4./ C6lszrrinti juttat6sok kimutrtdsa

Az egyesiilet 2009 - ben nyrijlotl cdlszerinti juttaies iisszege: 0.Ft

5./ Timogrtisok 6sszet6tel€ 6s m6rt6ke

2009 6vben a z egyesiilet nem r6szesiilt semmilyen tritnogatrisban-

6.1 A szervezptvezetf tisztsEvisel6inek n]'fjtott jutlatisok je ege 6s m6rt6ke

Az egyesiilet tisztsdgvisel6i nem rdszesiiltek semmilyen juttatisban 2009-ben.



7./ A ktizhaszni tev6kenys6gr6l sz6l6 taitalmi beszimol6:

a Mandulafa Egyesiilet 2009-es induld 6vdnek besz6mol6ia

A Mandulafa Egyesiilet nyilvAnbrtrisba vdteledl rendelkez6 jogeds bir6s6gi hatiirczat

szrima: Pk. 60.040/2009/4., a nyilvantarLisba v6tel 2009.6prilis l7-dn titrtent.

Az egyesiilel g4zligylbglzlqqlqj6nak r€sze az €rv€nyes sziimviteli szab6lyok szerint

elkdszitett egysze{isitett dves beszimol6, melyet jelen kiizhaszntisAgi jelent6shez csalolva

kiizliink. Az egyesiilet indul6 6vdben p6.lydzati pdnzekhez, kitzponti vagy helyi kiiltsdgvetesi

foriisokloz nem iutott, ezdrt bev€teleit a tagdijak jelentettdk.

Az egyesiil€t eddigi kiizhaszni tevdkenvsdedt els6sorba:r szabadid6s 6s

kdzmrivel6d6si programok, oktatiisszervez€si feladatok szervez6se jelentette. lnduldsa

pillanaLit6l aktivan rdszt vett a pdcsi Mandulafa Waldorf Iskola ldtehozis6ban, a sziil6k

iinkdnks munk6jAnak szervezdsdben. Az iskola induLisa utrin szabadid6s 6s ismeretterjeszt6

programokat szervezett feln6tteknek ds gyerekeknek kdzmiiveskdrdk, jatsz6h{zak

form6j6ban. Kiemelten fontos feladahurk a Waldorf-pedag6gia ndpszeriisitds€t,

megismertetdset min6l tiibb csaliddal. Ez6rt vettiink r€szt egy, a Waldorl'-pedag6gi6t

bemutat6 kiadviny szerkesztdsdben illetve gondot forditottunk a mddiriban val6 megjelendsre

is. Fontosnak tartjuk a nyitottsagot, hogy mi is ielen legyiinl a vriros ds a r6gi6 rendezvdnyein

igyj6 kapcsolatot 6polunk €s egyiittmiikddiink titbb€k kdzdtt a Pdcsi Kulturalis Kdzponttal, a

Szivrirvriny Gyerekhrlzzal, a Pdcs Holdinggal, az Esdlyek Hrizrival. Mindezek mellett fiatal

Waldorf szervezetkdnt tdreksziiok arra, hogy a tapasztaltabb, nagyobb mfltu Waldorf

intdzm6nyekkel, szervezetektel is kapcsolalban legyiink ds tanuljunk t61iik, ez6rt gyakran

hivunk venddgel6ad6kat vagy megyiink el int€zmdnyldtogatiisokr4 rendezvdnyekre.

Pdcs,2010. febm.lr 18.

Mandulsfa Egyesiilet
7625 Pdcs. Loscnc u. 12.
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