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A kenős könj/witelt vezelő egyéb szervezet l
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1. sz€eeét aorlosító ádalai

lranyÍtó62ám: F]lql!F]

sziváivány
(('zterület jel]ég9'

Házszám: tépcsőház: T --l rmeret: |-_____l
1'3 sÉjegyzó hatá{o'at 3áÍa: EEim'FFloIsIrEi FlqFF]'En
1'4 |'ilvántartási szá.n: ffi'ffiu |ow"[;,ra
1'.szege!étadórámá' mEmEEE-E_EE
1.6 Képvlselő neve:

2' Tárgyév6an végzéíi}apcél sz€riÍ'tl á9 kőzh4s'nú tevékénységPlr'!''muratá5a

r<l oGloio.z.ga.o Nvi't4tvány yelz lót{'6 Nyomtatva: !o{rl.oi!l !8'í 5'/t6
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1. s2éÍV€2e1 uonosÍló adatai

Közhasznú tevékeniségek bem'a.ÍÍsa (tevé&a.Fégénként)

Nyomtatya: 2o1t'o3.í4 q8.í5.47



1. szérué:et *6i(tsító

2' T'áÍayévbin végzelt a!ápcél szerinü és l(özhilBznli tevékéni3égék beÍnrrtatása

3. Közhaszíú t€vékenységek ber'itrrl4á3' {ta,/ékenységenként)

1.1 Név

1'2 székh€ly
a'el9plllég:

KdziéíÜ]élj€lte!]eI

5
.epcsonau: f-l Em.e T- -l Airo: f-- l

1.3 Béiegy2ő hatáozat sámai

1.4Nyilvántar!Ás.szfun: FF'{!l!zl-oElTFEl
1.4 szeNezét adószáma: -bl-rlB
1.6 Képviscl6 nev€:
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1- szervézét a.onosÍló,adalai

rányÍíjszám:. PIEFE]
Télepülés:

KÖzterülel jelleqe:

Lép.sÍ!áz: T--*'l Ernetel f-I
1.3 8ejegyzó hátá'dalszárná: M'm.
a4 Nyilv]ántartáli szá$i EE/m
L4 57erue2ét adós,!ájna. EffiE@-ts.88
1.6 (épvis9ló néve:

z- xárgyévben végzetr algpcélsteÍinÍl 6s köziúaznú revéke}tységék bemutÍlt&a

KözheEznú tevékenységak bernltátás. (t€vákenysé geí*én'i
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A kettögl|röÍrylwiielt wezető egyéb szervezét
eÍűsített b*zámolóJa és ktizhasznúsági mell

4' (ö2haqzíÚ'.évékénység éIdékébén Íe|iaaznált vrgyon' kimlaátág? (Ad atÓk :.ra Í lor i nt b an )

4.L Felhasznált vai}}snelem megnevezése

Pén:9s2k& al75! míiködési kóltgége'

4,2

4.3 Éé|h6s:nólt Val'snelem megnBvézé!;'

Kbztta9nú tévÉkénvséo érdélébén
Íelhasznált vaqvon ÍlmÚtatása 4 7Aa

40 75!

5' cél s:erlntj jutattások liniulllás!

6. vezető tlsztségü:elóknek nyú:rt'É j*tatás

6.1 El6zó áv (1) '1áÍsyéV (?)

!
6.2 Elő2ó év (1) i'á!y év (2)

Vdzsió tiságéa'iielőknek nyúltott !

Látássé
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Látássa'üliék

b4.tb'k.é2d í6fur&'B )

AlaitaJabi{ ElóZd év (1' ré.gyév (2)

B' Évés'összés aevétel la2Si 4168Í

ebbóli

26L

:( C

E, NormatóV támogatás :Í c

F. Az Europal unió strukülrá|is alapiaiból' i|l€tv6
a Kohéida Alapból nyúitott támogatás €íí 2A L7i

G' Korrigált bevérel [B.(c+!'E+F'l 4 421 Í} 51!

H' ó5a2es ÍiiÍoÍd'1á9 (ki.íás) 39 15! 40 75r

2s 79i

J' Közhasznú tevéketység'ÍáíoÍdÍiáséi 39 !.61 4í) 759

K' Adózott eÍedmétry 2 Xzi 92!

ki'zérd.ko önkéiies
tevékenvséoe! véd
ía közéraekii önká
,Íyls évt LxxxvÍl.
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lge^
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EcN. 32. s |5).a) Ip1+c2y(é1+G2) >=a'o2] n B
Ecty. 32' 5 (s) b) [(JÍ+J2y{H1+H2)>=o'5] B n

B tr
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Buda_környéki Látássérurrek Közhasznú Egyesületé ]

Támogatás progls eln€vézésg
reE@

TáíÍoga!ó rnegiéVézése j lidá'r' v*Ío{' öfl Bo'..ányzorá

kózpohtikdrségvétés n

Ü

L
Támroá1áq dó1ansaná: &]lal;r*ll-,ro:s.lcrambr rf.

TámogaÉsioss2eg: 4 920 000

ebból a tá'yévÍe jutó ósszeg:

_ ujígyevber lc |haszna t össz€g]
4 920 oOO

taígyévbdn tll'ósított összeq]]
4 920 0oo

visrzáétíléndő ! vissza ngm t&t6ndó m

Trirg'é!ür''slhalznát &srag részl€teza'$ iogcínenként

o

oologi 4 920 0{){)

l"

4 920 000
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Támogatásj prograh élíev€:ése:

TámogaÚ megnevezéseI

'ki'zpónai költségvotés !
aí*'r'ninyzat]kÖhségv€tés m

I
r!ésg4zdálkodó !

' lé5t.gatás időtaítaúa:

Támoga!ási isszeg:

- ébból a tá.gyév'e jutó ös9ég] o

táigyévben ÍeIhózná]róssz6gI o

' táígyéVben lolyósÍtoü: ósszégl a

visszanélílendő n vissza nejn tiÍt€nd6 B

széiné]yi

Dologi 0

0

o

Á téláiÁnlo'! !.'YlooáÉ5ol( osí.ge 1u2 lFt voll
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Támogaási p.ogram elnevezésé
3.g&.ntiól É.i'Íö - NE'+ Fi,!

arí$ógaó méEnevezésej lmbÓrl Erőfu..4i Miilé'éarrrme

közpo. ntl kÖltségv6f és m

!
n

cEl. :itólílüs !L1'" 2oLt. úá.!'\ls {t0:

Támogalás1 i'sszegj 1 ltoo 0!6

_ ébbŐl a t&qyévíe juió összegl 96t 3Lt

1agyévbén Jélh.rsznát ósszeg: lso 160

1.óoo 000

vlsszateílendo 
I

vissza ném !érttend6 m

szemé|yi o

Bologi 960 350

o

reJásának szóveg6! b€mutatása:

Buda_kÖÍnVéki Látássérol!É
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Támoqaiási proqram ehevezése:
_dúiéf _ Í!EÁ.TE-1z

Támogató megnevtz&€: :líberl Eröíor'űs Mlnls'lé''r'a

.klizpdró stisqqlqiéi m

ónkoinány'i6li'kólisésvetés E

!
l-r}í.s'.lgazdékodó n

Támogatás időtartama| áa'á ni{il!rÜ!-' 2o!3. fiárcJüsso'

Témógá'ási összeg: 60('000

_ ebból atárgyévre jutó''sséz6g I

_ lárgyéVben felhaszná! tjssze!: 600 oo0

- iárgyévben Ío]yós'toit .is'z' 9g;, 0

Támd.atás tÍpusai Vi9€zatéÍíténdő ! Vissza nem téríéndó m

szenrélyi

Etologi 447 4ato

o

600000

Buda-környéki LátásséÍiilték r<özhasznÚ
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Támoqatiisi proolari] élnev€zésé:
E9ó62 Er€En áí !aai6'bn! lás ' GrÚultvig Px'lt5ff

Tá]'}rogató ]neqnevezé3e1 aúírpll3 K{'zalaplürány

központi kóliségvetés !
önkoÍmányzalikdltséqveÉs n

m

!
T;fu1ogaaás időta.tamaI a 2. 3ÉcptaÍibaÍ _ 2014. m{Ü3

Támoga!ásidBszég: 6 ü!l t4o

_ et1bÓ] a tárqyéV.e jutó ósszeg|
3 4?3's:r0

' tálqyéVben íélbeszna!'ós9eg: !t6&!50

tárgyéVbon fr'ósÍioir'ss?eg:
0

vissz4#léndó [l Viss"ánem térÍtendő m

5s1sot

asu a,
0

3 47E.taO

gl.vÉn saell]g'él á lá!áé#lbk í'iiiL{adlbiali 
'nüvá!mgÍt tsk meg a.égtvarólG!.tlon'fut('''rdamhÍétpdí

5i€kt tlép:&'éÉ' ás az *rzéLÍly'!6 Pr'gi'mjair6l 
'aÍrorr

Az' ilzl€li évl'all.v{ae&@'.]$vl'<énysegex es progra!íaE.!!1Íl1'alaEaa.

A tárgyévbén m.gEló&E Foorano*:
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