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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1-42

AT NATURPARK KOZHASZNU ALAPlTVANY

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege
Elő7ő év Előző év TágyéV

ESzKóZöK (AKTíVÁK)

A, BéÍektetetteszközók 533 5 980

l, lmmateriális iavak

ll, Tárgyi eszközök 533 5 980

lll, Befektetett pénzúgyi eszközök

B, Foíqóeszközök 4 026 2L 694

0

lll. Édekpaplrok

4 026 2L 694
c. Aktív időbeli elhatárolások 0
ESZKÖZÖK ÓSSZESEN 4 s59 27 674
FoRRÁsoK (PASsZíVÁK)
D, saját tol,e L 2Lo 25 aa2

l, lnduló tóke/iegyzett tóke 100 100
ll. Tókeválto2ás/eledmény 391 1110
lll

lv. Értékelési iarialék

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységból 719 24 672

Vl. Táruyévi erdemény vállalkozási tevékenyséqből

E, céltartalékok 0

F, Kótelezettségek L 792

ll, Ho§szú lejáraiú kötelezeüségek

lll, RóVid leiá.atú kölelézettséqek 1,792

G, Pas9íV időbeli elhatálolások 3 349

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 559 27 674

Kitöltó Ve12ió:2.60.0 Nyomtatvány veí2ió:1.6 Nyomtatva: 20t4.06.01 21.10,22
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A kettős kön},!ryitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszárnolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

CSÉRHÁT NATtjRPARK KÓZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredmény-kimutatása 
]Adaíok ezer bnntban )

Vállalkózási leVékenység

1. Értékesítés netló árbevélele

2, Aktivált saiái teliesítménvek

3, Egyéb bevételek
9 456 37 L42

- taqdíi, alapítótó kapott

9 45€ 9 45e 37 a44

4, Pénzügyi műV€letek beVételei 47a

5 RéndLíVijli bévéielék

a]apílólól l.apoll beíizelés

A. összes bevétel (1+2+3+4+5) 9 46! 31 623 9 46! 37 62a

ebból; kózhasznú tevékenység
9 46! 3? 623 9 46a 37 623

6. Anyaqielleqű ráíoídítások a 492 6 267 a llgi 6 267

7, szeí,rélyi ielleqű íátoídítások 131 4 06É 131 4 066

ebből: Vezetó tisziséqviselók
9l 9l

8, É.ték.sókkenési leiíás 723 123 aa!

9, Egyéb láfoldítások 1,73l a 734

1o, PenzuoV mUveletek

Kitöllő verziÓ:2.60.0 Nyomlatvány veniÓ:1,6 Nyomlatva| 2014,06.01 21.10,22



A kettős kön},vYiíelt vezeaő egvéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I PK-l42

Az egyszerűsített éves beszám( lló eredmény-kimutatá§. 12' Adalak ezél lóíin.ban.)

s vállalkozási tevekenvséq

11, RendkíVüti ráforditások

(6+7+a+9+10+11) a 74Á a2 952 a ?46 12 952

ebból: kö2hasznú tevékenység
8 74e a2 952 a 746 L2 952

c. Adó2ás elótti eledmény (A-B) 24 677 1a9

12, Ad ólizetésl ! otele2etlség

D. Adózott eredmény (c-r2) 71! 24 677 7a9

13, JÓVáhagyott oszlalék

E, TálqyéVi eledmény (D-13)
7La 24 671 7a9 24 677

A, kózponti köhségvetési 3 23s 91c 91a

B Hélvl i]nlóímánúali
l ollséÓVeté9 1a mo'gatás

c, Az ElrróoalUnló struk(urális
alaolaibol, illetve a kohézlós
AlapbóI nyúitott támogarás 6 227 26 227 6 227 36 22i

D. NormaiíV tamoqa€§

E A személM Lovedelamadó
médhatáíozóti íeszenek adozó
rFniélkézese szedntl
íelh6ználásálól szóló 1996. éV]
cxxvl,tóNény alapján kiutall € €

F, Kózszolgáltatási bevétel

A2 adatok könwviz§qálattal alá Vannak támasztva.
KönyWizsqálói záradék ! tg.n fr Nem

Kltöllo verziÓ:2.6o.o Nyomtatvány velziÓ:1,6 Nyomtatva| 2014,06.01 21.10.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tévékenységék bemutátása (tevékenysé9enként)

1,2 székhely

llányltószám: EEEE Település: HoLLóKó

KosSUTH

Hrszám: E;-----__l Lépcsóha: f--__l e."r"t, l--J Ajtó:

1,3 Bejégyzó határozát szama, ffi,ffi .FlóloFFfli|ZFF|z]ip!
1.4 Nyilvántanási §zám:

1.4 szeruezet adószáma:

fT|ilzffiz[o|;];]l]
FT8k-[4]HiEE-E-@

1.6 KéPvisélő neve: PEKÁR lswÁN

2. Tárgyévben végzett alaPcél srerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

cSERHAT NATÚRPARK egyr€ ]ele rosebb §zerepet ío9lal el a térségDen, és igyekszik pály:jüati
zókkel lneqvalósitani az alapnó oki.atriban nlegloqalnazo.t kúhuíális és relllrésleti óíökség

e9ór2éséhe.. a vidékl9i lesztéshez xap.solódo .éliaiL
cserhál tlatúrpark Közhasznú AlapiNány alapcélja a cselhát Natúrpark nrüködésének, §zeryezeü

ének biztositása. Ebból a célböl ilodát és munka§zeryezetet múködtet a NaNrpark Hollókoi
pon!ában és igyekszik pátyazali eszközókket mégvalóslGni áz álapitó okarataban Dregtogalmaotl

lurálas és ternrészeú örókség ntegöízéséhez. a vidékíeile§ztéshez kapcsolódó céljaiL
csERHÁT NATÚRPARK néps2elüsatésg,céljainak lnegi3n!eítelése is az Alapíwány letadata Tagiai

yunk több civil szeruéz€rnék, leglonlosaDbak a Magyar Natúrpark szdvetség és at lpoly{neDt Palócok
érsé9t€ileszIö Egyesiil ete.
helyi l€nnékek népszerii§itése é5 a kis(ennelók piacra jtl(axinal €lö*gílésére hollököi székhelyünk
tvtrán, a PajtakenDen rend§zprgsen tanunk vásárokát "izek a Natúrparkból" cítnnlé

3.1 Közhasznú tevékeny§éq meqnevezése: l<ulturális örökséo m

3-2 Közhasznú tevékenyséqhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: lturális örökséq védélmé

2oo1.éviLxlV. tv. a kulturális örökséo véd€lméről

3.3

3.4

Közhasznú tevékenyséq célcsoportja: 22 telepolésének lakói
Közhasznú ievékenységből részesülők léiszáma:
Közhasznú tevékenyséq f őbb eredményei:

1oooo

cserhat Na!úrpark2? telepiilésé e hagyonrányos énékek összegyú'tése. a Na&],rpark énéklehárá^ak
sszeállltása, Filmes doklnle§tá.ió késziih inden t€lepiilésröl, e22el is megölökitiük a helya
agyonrányokat, él1ékekel a ré9i gaddkodási ódokai,

Kitóltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.10.22
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített b€számolója és közháiznúsági melléklete I PK-L42

1_ s2€rvézét azónó§ító ádátai

2. Tárgyévb€n végzett.laPcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemulatása

egvalósitot(uk több illegáli§ hulladéklerakó lelszánolása a Keleccseniáii Tájvédellni Kórzetben! és 2
9 biztositjUk eren területgk után követését. A köznyyezeti és t€r[ré§zétvédelenti nevelés elöse{ritésére
okraÉsi §e9edanyagot késziteRünk "Megtanó sokíéle§eg" cintmel, mslyben Demlltatiui a Naúrpark

óVilágát és a bjodaverzitis nlegölrésének tontos§ágát.

3. Kó2hasznú tevékénysé9ék bémUtatisa (tevékenységenként)

1.1 Név

RHAT N^TURPARK KOZHASZNU ALAPlTVANY

1.2 székhely

l.ányítószárn| EEm Település: oLLóKó

Közteúlet ielleqe:KossUTH

Házs,ám: E;-----__l Lépcsőház: f-___l e."r.t, f-I Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma, M EE,bfofoFFIl/FF]o[iim
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervézet adószáma:

ffi.'ffi.'|Tls}lf'l
EFg]F]EEEEE-E-EE

1.6 KéPviselő neve: PEKÁR |STVÁN

3,1 Közhasznú tevékenység megnev€zése:

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
s2et és körnvezetvédeIem

közf eladat, ioqszabályhely: Á ré.més2élvédélmi *uhUrá lelleszlise,

természetvédelmi okatás, 1996"évi Llll. tv. a természuet védelméről 64

3.3 Kózhasznú

3,4 Közhasznú

tevékenyséq célcsoponja] óvodás konóla felnólt l

tevékenységből részesülók létszáma:

€Vékenység főbb eledményei:
7ooo

ikerúl pályá2aü tánlogarás segitsegéVel li'bb ill9gális hLllladékleíakó 
'elszámolá§a 

é§ a elkészülr e9y
!mes dokumen.áció is. Hagyonányos tajüijú 9yüntölcslák lel€pltését kerdúk me9 róbb telépüléséD.
jelólés.e került a cserldt Natúípark zóldtlt löbl, nint i€le. kb. 50 kilométer hosszan.

Kitöltó Ve12iÓ:2.60.0 Nyomtátvány vérziÓ:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.10.22
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A kettós könyvYite|t vezető egyétr szervezet 
1

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-]42

4,1 Felhasznált vaqyonelem meqnevezés€

4.2 Felhasznáh Vaqyonelem me§nevezése

4.3 Felhasznált Vaqyonelem meqneve2ése

Kózhasznú tevékenyséq érdekébeh
lelhásznált vagyon kimuratása

l<özhasznú tévékenvséo érd€kébén
felhasznah Vaqyon ÍimÜtálása

5. cél szérinti jutattások kimutatása

4. Kózhasznú tévékénység érdekébén íelhasznált vagyon kimutatása

6. vezetó tisztséqvi§elóknek nyLtitott iuttatás

5.1 cél szerinti iuttatás meqoevezése Élő26 év TáígyéV

cél szerinri j!ttatás meqneve2ése Elózö éV Tárgy év

cél szerinli iUtaliás meqnevezése Tálgy éV

cél szérihri juttátások limutarása

cél szErinti iUtlálások kimuiatása

Elózó éV (1) Tárgyév (2)

elnök - útiköltséq téííté§
EIózó év (J.) Táigy év (2)

kuralóriumi tag - útikóltséq térílé! 4!

Vezétó lisztségviselóknek nyúitott

CSERHÁÍ NÁTllRPARK KÓ2HASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kilöltő verriói2,60.0 Nyomtatv ány vedió|L,6 Nyomtatva: 2o14.06,0l 21,10.22
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A kettős könwvitelt vezető eByéb szervezet

egyszerűsítettbeszámolójaésközhasznúságime|léklete PK-]42

7. Kö2hasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző éV (1) TáígyéV (2)

B. Évé§ összes bevétel 9 46: 37 623

c. A sz€mélvi iove.lelemadó m€ohalározott részének az
ádózó rendák'ezése s!erinti íelhásználasáról s:óló
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási b€vétel

E, Normalív támogatás

F. Az Európal Unió svukt,JrAlis alapiaiból, illetve
a Kohézlós Alapból nyújtott támogatás 6 22t 36 22i

G. Korligált bevéiél [B-(C+D+E+R] 3 23E 1388

H. összes ráfordítás (kiadás) 8 74í L2 952

t, Ebból személyi jell€gű ráíoldíiís 13] 4 066

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai 8 74l L2 952

K. Adózott eredmény 719 24 671

L. A szeívezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véozó személvek száma
íá közéláékú önk6ntes tevékénvséoröl szóld
)0o5. éVi Lxxxvlll. törvéhynek fueg-íeleló€n)

E l őf o t ás e ] ] átot ts áq m ut ató i
lgen

Ectv.32. § (4) a) KB1,+B2)/2> 7.@o.ooo, - l-tl B D
Eclv. 32, § (4) b) [Kl+K2>=o] B !
Ectv. 32. § (4) c) ftl1+I2-Al-A2)/(Hl+H2)>=o,25] ! B

T árc ad al m i t ám og atot§ ág m utatói

Eclv. ?a, § G) a) (Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! tr
Eclv.32. § (5) b) kJl+J2y(Hl+H2)>=o,s] B !
EcIv- 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] B !

CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kilóltő veíziÓ:2.60.0 Nyomtatvány veízió:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.10.22



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási píogram elnevezése.
_EADER - llirisaga Feilesztij kózpont kialakitása

Támogató megnevezése: /i.lékleilgsztési Miniszrériu,n

központi kólBéqvelés m

ónkormányzati költségvetés !
n
!

Támo9atás időtartama: z012-05.01,,2014.12-31.

a LlB 425

, ébbóla tárqyévre jutó összeqi

, iárqvévben felhasznált ósszes:

- lárqyéVben lolyósíiott ósszeq:
1 524 ooo

! vissza nem lérítendó m

Tárqyévben relhasznált összeq részletezése jogcímenként

Dologi 313 40o

3 690 149

4 003 549

Támogatás tá.gyévi felhasználásának szöv€qes bemutatása:

\ r.iünogatás kér.iaben he9épiilt egy Páira, funi a hagyonrányos lldtlákodási, le99lagddálkodasi, gyünlólcsészéti
)roqramoknak ad helyét- Ezen kivúl esz kózókét vásárolürn k d iskolakenek ré§zé.e

rett föbb tevékenységek és p.ogíamok Demutatasa

CSERHÁÍ NATÚRPARK KÓZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kitóltó verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.10.22
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A kellős kón\.vYitelt vezető eevéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháéznúsági melléklete I lx-laz

Támo9atási proqram elneVezése:

íáho9ató megnevezése: 'váici- 
Maoyar ciVil áláp

kó2poní kök§éqvelés !
ónkormányzari kóhséqVelés !

|xl

!
Támogalás időhnama: |013,05,01,-2014.],2.31

Lo 762

- ebból a lárgyéVre jutó ósszeg:

_ tálgyéVben íelhasznált ósszeqi a aao 743

Érgyévben íolyósítotl összeg:

! vissza nem térílendó E
Tárgyévbén f elhasznált ósszeq részletezés€ ioqcíménként

1 344 o45

Dologi
466 69a

1a1o 743

íámogatás táí9yévi íelhaználásának szóvegés bemutatása:
\z Éló csenrát proiekt keíetélren é9y pro,ekwezéló kériilt alkdlnrau asra, és részére havl útikijltség térliést is lizenajhk.
:lkészülta hintagddaság kéritése és a gombatelismeró ranlolyan elsö .észlete

Az uzle! evoen v€gzeEroD! teveKénysegéK es ProgramoK oemuratasa

CSERHAT NATURPARK KOzHASzNU ALAP|TVANY

Kitóltó venió:2,60.0 Nyomtaivány veziÓ:1.6 Nyomrarva: 2014.06,01 21.10,22



A kettős kön}"Witelt
egyszerűsitett beszámolója

vezető egyéb szeryezet
és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támoqatási Droqram elnev€zése:
aóldulas közósségléilésztés a le|n6rdlárósii,9én, könryezenudatossáltén. d élaj
alvak hálozatos e(ylitn úkódésaén

Támoqató meqnevezése: ivÁici. Maqyar civil 
^laD

közponli költséqvélés D
ónkormányzatikóltsésvetés !

B

!
Támoqatás időlarlama: 2013,o5.c1,201410 31

6 156 3ao

_ ebból a lálqyéVre juió ósszeq:

, táígyéVben 
'elhas2nált 

összeg: 1 606 0o0

_ lárgyévben íolyósitott ós§zeg:
J o?a 190

! vissza nem tériténdő 8
Tárgyévben relhasznált ósszeq részletézésé l'o9címenként

i2o 760

1 606 000

Támogatás tárqyévi íélhasználásának szóvégés bemutatása:
Projektvezetót alkalnlaz(lnk 6 örás munkaviszonyba, és havi uiikólrs€g ténésr is kap. Kiíi2etésre kerLlh a p.ojekt
keretében he9§7eN.reR fulivererc lepzés ls,

Az ureí évben végzetrróbb levekenyséqek és proqramok bemutatása
aöldúras kózós§égleileszrés több helysrlnen és adópontbaD, turavezetó képz.j taniolyah, a zóldúl nyonrvonalárak
(i jelölés6 telepbejárásokkal.

CSERHÁÍ NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kitólt6 vérzió:2,60.0 Nyomlatvány ver:iÓ|1.6 Nyomlatvai 2014.06.0l 21.10,22
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A kettős kön},witelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet l

és közhasznúsáqi melléklete l PK- l42

TámoqaÉs] progíam elnevezése:
E^oER .zöldút tialaknása a csethár Natúrpark t5 relepulaséD

TámogaÉ meqneVezése: r'idékíejels2iési Mihiszté.ium

központi köllségverés E
ónkormányzdi költséqVetés D

!
!

íámoqatás idólartama: l012.05.01,, 2014.12.30.

10 641 o4a

_ ebből a tálgyéVre jutó ósszeq:

_ lárgyéVben íelhasznált ósszeqj

_ iárqyéVben íolyósított összeq:
,95 630

! vissza nem térítendő E
Tárqyévbén felha§znált összeg.ész|ete!ése iogcimenként

személyi

2 464 4ao

Támoqátlás iárgyévi f elhasználásának §2öveges bemutatása:
\ zö l dúrli oz kapcso lód ó h on laP tej l.szlést va] ósito(uk m eq, és el késziiltek a ielePiil ésekre kah9lyez ésre kerü l ó
nlormációs ábIiiLl és pa.lok.

Az uzleú evDen véqzenroDD levexenv§eoex es D
:olytatodon a zóldtit b.iará§a, ki,e|ólése gyalogosatr, egyezteté§ek zajlonak a rclépiilések Pol9án est€reiVel á
iyonrvonalról, Több helyi lakosi is lrevontunk a terepbejárás soran, Mgqkezdödótt a háíér adatbáEis lel(ölGse.

CSERHÁT NATIJRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

kitóltó veízió|2,60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.10.22



-t.-
*;]i4t@tdl

ftN
A kettős könywitelt Yezető egyéb szervezet

egyszerűsített be§Zámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

CSERHÁT NATÚRPARK KÓZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Támo9atási program elnevezése:
'ElrPlo es alhelo vldékek Europábán" , te9rvenelepulesi hálozar klalakltasa

Támogató megnevezése: =AcEA

kózponti kökségvélés !
önkoíínányzati költséqVetés !

m

!
Támogatás idótartama: z011,04,01._2012.12.31,

35 345 ooó

_ ébbóla tárayéVre iutó ósszeg:

|árqyéVben íelhasznált ósszeq: 17L9 229

_ tá.gyévben íolyósílott ö§szeg:
22 924 2o1

! vissza ném lóríréndő E
Tárgyévben íelhas2nált összeg íés?letezése jogcímenként

Dologi

L zag 229

Támogatás táíqyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
A pályá2atot sikeresen zánúk. nagyos sók és haslnós tatr,át sik€rúlt a anékinteni kó2ósen a határon Ii]li pafurerekkel. A
lolytanáLs. kaP.solattaruis. téléPülés és s2éúe2é(i iovább loly.átódik. A2 élszánolás végén kili.etri]k a:okat a
kdksé9ékét, ánt,Iel bítále1,ol(Unk as proleluÁlás vegére.

Az uzle( evoen veqzeíroDD eveK€nysegeK es programoK D€mulaÉsa

'roiekt2á.ás. kiárlványok ijs§.ealliüi§a. eljutlaüisa a pannerekh€z, A lelepulesi ös§zekötók és önkéntesek részére
<ózö§ p.ojekTzáró rendezvény

Kitóltó veízió|2,60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.06.01 21.1o,22



A kettős kón}.r.vitelt
egyszerűsített beszámolója

vezetó egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-l42

CSÉRHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Támoqatás] Pro9rám elnevezése:
!EA Mtiködési tánro(arás

Támoqató mégnevezése: =MBERl 
ERoFoRRAsóK MlNlszTERlUMA

központi kóllséqvetés m

ónkományzalikóltségvetés !

!
!

Támoqatas adótaítama: 2013,04,01.-2014.01.31,

30o ooo

_ ebb6la tárgyéVle jutó dsszegI

tárgyéVben f elhasznált ósszeq:

_ tárgyévben íolyósított ósszeq:
3o0 0oo

! Viss2a ném térírén.tő m

Tár9yévbén felhasznált összeg részletezése io9címenként

15 305

Dologi

3oo ooo

íámogatás tárgyévi íelhasználásának szöveq€s bémulatása:
A tanrogarásr a nrúködési kólisegekré használfuk tel: ba^kköllség, poslakö|tség, könw€lési és é!,yel, adnriniszr.áclós
(öllségék, nyontaüáDy és irodaszérek, ritikólt§éq Ér'tés€k k€riilr.k kiiizéÉ§ré,

Az uzle! evoen vegzeE íooD reveKenyseqex es p.oqramoK Demutatca
A ,ninp€sz€ruezei biztoslria a cserhái Natalrpa.k nlajködisét, képviselelél a kiilönbdzö nregyei és oíszágos cavil
3zervezetekben. illétve reóds2éíes kapcsola.ot tan a telepiilésekkel, Minden Natúrparki élepúlésen van összekötónk, aki
,egir á kap.sola!íalÉ§ban. ada(gyúi(é§ben és a külónbózó rendezvények. taniolyamok néPszerlisltésében.

Kitóltó ver2ió|2,60.0 Nyomtatvány veEió:1.6 Nyomtaiva: 2014.06.01 21,10.22
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A kettős kön!.Vvitelt
eByszerűsített beszámolója

vezető egyéb §zervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támoqalási proglam elneVezése:
:íakPink 9zénll)avetéle a caPrháI NárUrpalkban

Támoqaló mé9nevezése: /idékleileszrési Mitrisrrériun]

közponli kóltségvetés E
önkormányzatikóh§égveiés !

q
!

Támogálás jdő(aílamal 201e,15_01. - 2013

1650 ooo

, ebbóla lárgyéVle juió ósszeg: 1650 ooo

- tárqyévben felh$znáh ósszegi 1 650 0o0

- tárgyéVben íolyósílot| összeg:
1650 oo0

D Vissza neh iéríién.lő E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Dologi 1650 ooo

1 650 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szövége§ bemutatása:

^ 
kapofi tánogaiásDÓl .0y lilmes .|okunreDtició készúll a cserhdt Nat(lrpa.k énékeiröl! ielepülésé|lké|it több mint 30

,érc§s anyagot foígattak, melylröl két rövidíilm készúlr él,

^2 
uzlcu evoen vegzert IoDo rcvexenysegeK es programox oemu6Esa

CSERHÁT NATÚRPARK KÓZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
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