
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:
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Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány
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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-642

2020. 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 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 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
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KISKUNHALAS 2 0 2 0 0 5 2 8
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

117 157

117 157

433 449

433 449

550 606

551 476

452 551

99 -75

130

551 606
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

167 159 167 159

167 159 167 159

10 15 10 15

167 159 167 159

167 167

15 115 15 115

53 117 53 117

2 2

68 234 68 234

68 274 68 274

99 -75 99 -75

99 -75 99 -75

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  14 .33 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

157 130 157 130

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  14 .33 .34



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-642

2020. 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
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

167 159

157 130

10 29

68 234

68 274

99 -75

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  14 .33 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

Szja 1%

Nav

2020-2021

130 197

0

0

130 197

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  14 .33 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 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.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  14 .33 .34



Alapí§ányunk cél szerinti, szakmai besámolója:

Sajnos, mindnyájan öszinte megdöbbenéssel és fájdalommal róla" hogy tavaly,

2020. augusáus 24-éneltávozott az élők sorából Bodrogi József úr, a Bt cégvezetője,

alapítvtínyunk kuratóriumanak alapító tagja. Kuratóriumunk új tagiának . Bognárné Nagy

Evát, a Szilády Áron Református Gimnazium nyugalmazott i önkormanyzati

a tisztségre, amitképviselő asszonyt kértük fel. Dr. Bognrirné Nagy Eva elfogadta

hálásan köszöntink. A kuratóriumi tisáségben történő változások tették alapító

a kecskemétiokiratunk módosítását. Kérelmiink et a változás bírósági nyilvántartásba

Törvényszék 2020, december7-én elfo gadta.

A l ap ín óny unk fo ly amat o s an t e lj e s í t e ndő t ar t ó s c é lj a :

- a kiskunhalasi Martonosi Pál Varosi Könyr4ar által szervezett és közművelődési-

közösségi jellegű programok, rendezvények támogatása

gy ermekpro gramok, j átszóhának, stb. )

vasó találkozók,

- a lakosság és a könyvttírhasználók igényeinek megfelelő

folyóiratok, hanghordozók, audiovizuális anyagok, digitális

beszerzése

(könyvek,

szoftverek, stb.)

- a beszerzett dokumentumok könyvtari haszrrálatra alkalmassá tétele

eszközök beszerzése.

az ellhez szükséges

Kulturális, közművelődési, közösségi jellegű programok,

dokumentumo k b e szerzé s e :

támogatása,

2



A kÖnYvtár és az alapítvány továbbra is hangsúlyos feladatrárrak tekinti a
nevelését. célunk és feladatunk, hogy a gyermekek természetes

könyl,tar használat. Az egész életen át tartő művelődés a személyi
eszköze. A könyvtrár sajátos eszköz-és szolgáltatásrendszerével, gazdag és

dokumentumállomanyával, az egyre gazdagodó elektronikus tarta
b i áo s ítás áv al ho zzáj árul a sze gre g á ciő, a gazdaság i é s társadalmi
a régió humán erőforrásainak, munkaerő állomrányának, a lakosság
megúj ításához, fej lesáéséhez.

Az intézmény célja, hogy minél több fiatal látogassa az intézményt,
kapcsolódjon be a város kulturális életébe, igénye legyen a kulturált
által minél tartalmasabban elttllteni szabadidejét. célunk továbbá,
fiataloknak szóló szolgáltatásait egyre

esélyegyenlőségük növeléséhez, és az

bekapcsolódásához.

Ennek érdekében, illetve a szülők nyári tehermentesítése céljából al
ötnapos, napközis rendszení olvasási, szövegértési és egyéb ké

komPetenciákat fej l es ztő tábort szeív ez váro sunk al só tagozato s kisi skol

2020-ben folytattuk nyari táborunk

gyermeket fogadhattunk tartalmas

szervezését, lebonyoljtását. Tá

és vidám programokkal. .A
finanszíroáa a befolyt részvételi díjak segítségéve|. Az első

megismerkedhettek egymással és a könyvtárral, meséltiink, könyvtári

vidáman kreatívkodtunk, sokat játszottunk, és játékos sport foglal
simon Róbert vezetésével. A második napon Mesélő bábok címmel a

foglalkoásán vehettek résá a gyerekek a végh-kúriában., nrajd a

A harmadik nap a könyvtári foglalkozásokon, játékokon k.ívül a Men

élveáették, majd csorba zsuzsanna drámapedagógus élményközpontú fi

részt a kicsik. A negyedik napon Hornyrákné sztanyik Magdolna fej

mesefoglalkozásán játsáattak, alkothattak, varázsolhattak a gyerekek.

homokban- kis régészek kerestetnek ...címmel múzeumi kézműves fo

majd a Városháza kilátó tomyában csodálhatták meg városurk

kádár szilard tanar ur zenede műsorával és sok vidám játékkal

Nagy népszeniségnek örvendó könyvtári táborunk ismét szímtalan

több diak vegye igénybe, ho:

egész életen át tartő tanulás

kapott sztilőktől, gyerekektől, pedagógusoktól további folytatásra motivál intézménytinket.

olvasóvá

legyen a könyv, a

jlődés egyik fontos

amatosan bővülő

nálat elérésének

mérsékléséhez,

laló képességének

ott jól magát,

i lehetőségek

a városi könyvtár

iárulva a tanulási

yamatába történő

unk évek óta

készségeket,

,r Szamaía.

20 kisiskolás

alapítvarryunk

a gyerekek

tartottunk,

vehettiink részt

bábcsoport

látogatták meg.

lomás bemutatóját

|kozásrán vehettek

művészetterápiás

után kincsek a

várta őket,

Az ötödik napon

táborlakóinkat.

itív visszacsatolást



Az évkörhöz kapcsolódó kreativ játszőházaink

játszóhrázunk került megrendezésre, további

bemutatásra.

közül- a pandémia m

kézműves bemutatói

Alapcéljaink egyike a kiskunhalasi Martonosi pál varosi könyvtar

fejlesáése, a könyvtár által szewezett kulturális és kozművelődé

programok, rendenények t,ámogatasa. A helyi kutturális közösségfej

való részvétel katalizátorként. Könyvtarunk 2019-ben újonnan kialak

számtalan lehetöséget kínál a városi könyüar szénnára, hogy folytassa

valamint olyan új programokat szervezzen, atrte|yekkel más cél

Kerekerdő Baba-Mama Klub: csecsemő, kisgyermek, fiatal felnőtt

óvodás és kisiskolás korosáályt megszólító bábszakkör" a szintén

megszólító drámaszakkör, illetve az idősebb korosztályt hívogató Tűforga

és idősebb korosáályt megszólító Igazmondó Meseműhelytink által). Az
előadásokra való alkalmassá tételéhez jarult hozzá alapítvrinyunk 20l

egy vetítővászon vásárlasával, 2020-barl az előadások hangosításhoz

vástíroltunk a 2019-ben átutalt SZJA loÁ-os támogatasból.

A könyvtár kulturális, közművelödési-közösségi programjait,

résztvevő látogatta, bar a pandémia megvalósítható rendezvényeink szám

új koz<issegi teri,ink elöadásokra való alkalmassá tétele - előző évI

vásárlásunkkal, ez évi hangfalszett vásárlásunkkal - lebonyolított e

számát a továbbiakban is jelentősen növelheti, így alapcéljainkon kí
közösségfejlesztés is előtérbe kerülhet intézménytinkben. könyvtari re

kedveltek használóink körében, új közösségi színtertink kiépítésével,

több helyszínen is tarthatóak a programok könyves kömyezetben.

Örömmel tájékoáatom kuratóriumi tagjainkat, hogy a Nemzeti

közö ssé gi környezet ko l Ié giuma dönté se alapj án alapítványrnk 300.000,-

a könyvtár a glerekekért c. pályézatáxa, amelyből nyári táborunk fej

foglakozásait, tabletek vásárlását illetve adminisztrációs költségeket (fi

kívánunk finanszírozni. A támogatás l00% intenzitású, vissza nem rítendő támogatási

- csak Farsangi

online kerültek

szolgáltatásainak

i-kOzösségi jellegű

i folyamatokban

egy projektor és

álló hangfalszettet

t 2020-ban 2223

erősen korlátozta.

ktor, vetítővászon

ink, programjaink

a közösségépítés,

yeink évek óta

lésével - egyszelTe
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támogatást kapott

pedagógusainak
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előlegként érkezett meg 2021.04,26-án számltínkra, A
táborcztatásunk ideje alatt haszráljuk fel,

kakas szabólcs Jácint
a kuratórium elnöke
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