
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.06.15 09:20:03

03 Kecskeméti Törvényszék

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány
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Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Szövetség tér

11

    

0 3 0 1 0 0 0 0 2 9 0

0 3 0 0 P k 6 1 0 3 7  1 9 9 2

1 9 0 4 9 1 0 6 1 0 3

KAKAS SZABOLCS JÁCINT

KISKUNHALAS 2 0 2 0 0 5 2 8

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

117

117

452 433

452 433

452 550

452 551

427 452

25 99

452 551

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

205 167 205 167

205 167 205 167

35 10 35 10

205 167 205 167

205 167 205 167

180 15 180 15

53 53

180 68 180 68

180 68 180 68

25 99 25 99

25 99 25 99

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

170 157 170 157

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Szövetség tér

11

    

0 3 0 0 P k 6 1 0 3 7  1 9 9 2

0 3 0 1 0 0 0 0 2 9 0

1 9 0 4 9 1 0 6 1 0 3

KAKAS SZABOLCS JÁCINT

Kulturális tevékenység

2011. évi CLXXXIX tv.13§(1)7.

Kiskunhalas város lakosai

30000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

205 167

170 157

35 10

180 68

180 68

25 99

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

Szja 1%

2018-2019

170 036

170 036

170 036

170 036

170 036

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.09



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

Szja 1%

Nav

2019-2020

156 617

0

0

156 617

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 10.04.10



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

könyvtárpártoló beszámoló.pdf



JEGYZŐKÖN

Ké.yzült. a kiskunhalasi Martonosi pál városi

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

2020. május 27-ei ülésén.

kakas szabolcs

Bodrogi József

Dr. Komáromi Szilárd

csorvási zo|tán

yvtár hivatalos helyiségében, a

.Jelen vannak:

Rozsnyai Sarolta a kuratórium tagjai.

Napirendi pontok:

l. A napirendi pontok ismertetése, elfogadása.

2. Beszárnoló a Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány 19. évi cél szerinti tevékenységéről,

pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi egyszerű t beszámoló és közhasznúsági

fogadása, határozathozatal.rneIlékletének ismertetése. A pénzügyi beszámoló

3. A NAV által 20|9. évben alapítványunk

- l56.617,- Ft, vissza nem térítendö központi

számlájátra átutalt SZJA | %

k u rató ri um i d ö nté s m e gho zata la. Határ ozathozata|.

l. kakas szabolcs kuratóriumi elnök úr köszönti a lenteket, és megállapída a

k uratóri um határozatképességét. C sabankó Kál
j egyzőkönyv vezetésére.

könyvtárost felkéri a

Megrryitja az ülést, és isrnerteti a kuratóriumi napirendi pontjait. Megkérdezi az

ás felhaszn álására vonatkozó

egybegyűlteket, hogy a napirendi pontokat kívá ják-e kiegészíteni?

HALASI xÖNyvrÁnpÁnrorÓ nlapÍrvÁNy
Bírósági végzés §záma: Pk. 3711992./6. Keltez 1992.06.11.

KISKUNHALAS
E Szövetségtér l 1.6400

g:" 771421-851
E-mail : kkhalas@vkhalas.hu



A napirendi pontokat a kuratóriumi tagság nem kívanja kiegészíteni.

A napirendi pontok elfogadása kézfeltartással. A kuratórium a napirendi pontokat

egyhangúlag elfogadta.

2. Beszámoló a Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány 2019. évi cél szerinti

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi egyszerüsített beszámoló és

közhasznúsági mellékletének ismertetése. A pénzügyi beszámoló elfogadása,

határozaíhozatal.

Kakas Szabolcs elnök úr ismerteti az alapítvány 201.9. évi cél szerinti közhasznú

tevékenységét, pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét.

Kuratóriumi tagjaink megkapták másolatban mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót.

Alapítványunk cél szerinti, szakmai beszámolója:

A l ap í tv á nyunk fo ly amat o s an t e lj e s ít e ndő t ar t ó s c é lj a :

- a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár által

közösségi jellegű programok, rendezvények

gye rmekpro gramok, játszőházak, stb. )

- a lakosság és a könyvtárhasználók igényeinek

folyóiratok, hanghordozók, audiovizuális anyagok,

beszerzése

sz;ervezett kulturális és közművelődési-

támogatása (író-olvasó találkozók,

nregfelelő dokumentumok (könyvek,

<tigitális tartalmak. szoftverek, stb.)

- a beszerzett dokumentumok könyvtári használatra alkalmassá tétele és az ehhez szükséges

eszközök beszerzése.

Kulturális, közművelődési, kazósségi jellegű programok, rendezvények támogatása,

do kum e nlu mo k b e sze rzé s e :

A könyvtár és az alapítvány továbbra is hangsúlyos feladatanak tekinti a gyermekek olvasóvá

rrevelését. Célunk és feladatunk, hogy a gyermekek természetes szükséglete legyen a könyv, a

könyvtár használat. Azegész életen át tartó művelődés a személyiség fejlődés egyik fontos

eszköze. A könyvtár sajátos eszköz-és szolgáltatásrendszeréve|, gazdag és folyamatosan

bővülő dokumentumállományával, az egyre gazdagodó elektronikus tartalomkínálat

elérésének biztosításával hozzájárul a szegregáció, a gazdasági és társadalmi elmaradottság

nrérsékléséhez, a régió humán erőforrásainak, munkaeró állományának, a lakosság

m u rr k avál l al ó képessé gének me gúj itásához, fej leszté séhez.



Az inlézmény célja, hogy minél tObb fiatal látogassa az intézményt, érezze ott jól magát,

kapcsolódjon be a város kulturális életébe. igénye legyen a kulturált szórakozási lehetőségek

által minél tartalmasabban eltölteni szabadidejét. Célunk továbbá, hogy a városi könyvtár

ílataloknak szóló szolgáltatásait egyre több diák vegye igénybe, hozzájáru|va a tanulási

esélyegyenlöségük növeléséhez, és az egész életen át tartő tanulás folyamatába történÖ

bekapcsolódásához.

Ennek érdekében, illetve a szülők nyari tehermentesítése céljából alapítványunk évek óta

ötnapos, napközis rendszerű olvasási, szövegértési és egyéb képességeket, készségeket

fejlesztö tábort szeíyez varosunk alsó tagozatos kisiskolásai számára.

20l8-20l9. évben a könyvtár nyertes EU tarsfinanszírozású pá|yáuatának köszönhetően,

arnelynek programjai között a gyermektáborok is helyet kaptak, alapítványunk időlegesen

felfiiggesztette a nyari táborok szervezését, támogatását. 2020-től terveztük újra

gyermektáboraink indítását.

Központi elem könyvtár pedagógiai munkánkban: a családi könyvtári programok

megl,onosítása. Hagyományainknak és az évkörnek megfelelően, családi kreatív

játszőházakat szerveztünk 2019-ben is. (Farsangi, húsvéti, pünkösdi és őszi játszőház).

Programjaink évek óta kedveltek használóink körében. Egyszene több helyszínen is zajlanak

a nranuális tevékenységek könyves környezetben.

Alapcéljaink egyike a kiskunhalasi Martonosi Pál Varosi Könyvtár és szolgáltatásainak

fejlesztése, a könyvtár által szervezett kulturális és közművelődési-közösségi jellegű

programok, rendezvények támogatása. A helyi kulturáIis közösségfejlesztési folyamatokban

való részvétel katalizátorként. Könyvtárunk 20l9-ben újonnan kialakított közösségi tere

szánrtalan lehetőséget kínál a városi könyvtár szétmára, hogy folytassa eddigi rendezvényeit,

valamint olyan új programokat szervezzen, ame|yekkel más célközönséget is megszólíthat (pl.

Kerekerdő Baba-Mama Klub: csecsemő, kisgyermek, ftatal felnőtt szülők korosztálya), az

óvodás és kisiskolás korosztályt megszólító bábszakkör, a szintén kisiskolás korosztályt

megszólító drámaszakkör, illetve az idösebb korosztályt hívogató Tűforgató Klub, a

középkorú és idősebb korosztályt megszólító Igazmondó Meseműhelyünk által). Az űj

közösségi színtér előadásokra való alkalmassá tételéhez jrárult hozzá alapítványunk egy

projektor és egy vetítővászon vásárlásával, amely lehetőséget teremtett arra is, hogy a

kiskunlralasi EFI által szervezett, illetve egyéb helyről meghívott szakemberek előadásait

rendszeresen élvezhessék baba-mama klubbunk tagjai.



I'énzügyi beszámoló:

l}evételek:

Alapítvúnyunk 2()]9. évben 166.618,- Ft éves bevételt realizált, ez az összeg az előző év

bevételeihez képest (39 ezer Ft) csökkené,st mutat.

Induló tőkénk: 45].973,- Ft volt. Bevételek mindösszesen: 618.59l,- Fí

olvasói támogatásból 10.000,- Ft-ot írhattunk jóvá. A NAV által átutalt SZJA 1oÁ támogatási

összege 2019. évben 156.6l7,- Ft volt. Alapítványunk céljai szerinti felhasználására 2020.

évben kerül sor a kuratórium döntése alapjan. Kamatjóváírásként: 1 Ft-ot kaptunk.

Kiadások:

2019. évi kiadásunk 185.476,- Ft volt. Ebből ]5.440,- Ft-ot költötti.ink számlavezetési és

egyéb díjra.

A2018. évben számlánkra érkezett, és 20l9-ben felhasznált SZJA l%-ből - 170.036,- Ft-ból

- könyvtárunk 20l9-ben újonnan kialakított közösségi színterébe vásároltunk projektort és

vetítővásznat.

Z ú r (l e g,, e nl e gü nl</ 2 0 2 0. é v i i ndul ó e gl e nl e günk: 433.1l5,- forint.

Tárgyévi pénzügyi eredményünk: 99 ezer Ft, míg az előző év eredménye: 25 ezer Ft volt,

Kérem a kuratóriumi tagokat, hogy kézfeltartással jelezzék, ha a 20|9. évi pénzügyi- és

közhasznúsági j elentést el fogadj ák.

A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont. A NAV álta| 2019. évben alapítványunk számlájára átutalt SZJA l %

- l56.6l7,- Ft vissza nem térítendő, állami támogatás cél szerinti felhasználására vonatkozó

k urató ri um i dö ntés me ghozata\a. Határ ozatho zatal.

A 2018. évi 170.036,- Ft SZJA loÁ-hoz képest kis mértékben csökkent alapítványunk

támogatása 20l9-ben. A támogatást könyvtárunk 2019-ben kialakított új közösségi

színterének hangosítási berendezéseinek vásárlásara szeretnénk felhasználni, ezzel is

tánrogatva a könyvtár közösségi és kulturális jellegű programjainak szervezését,

lebonyolítását.



Gr^euü v.l*JA
csabankó kálmánné

jku.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

*Qrnr1
oi1ttomáromi siilárd

Kérerl-r a kuratóriumi tagokat, hogy kézfeltartással ha a 2019. évben alapítványunk

szám|ájára átutalt SZJA loÁ: 156.6|7,- Ft 2020. évi

elfbgadják.

vonatkozó j avaslatomat

A javaslatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

A kuratórium elnöke megköszönte a részvételt, és

Kmft.

Szabolcs
ttórium e
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