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103/2021.(V.25.) h a t á r o z a t a
a ,,Balassagyarmaí és Térsége Fejlesztésééft" Alapítvány beszámolojánalr és k zhaszn sági

j el e ntésé n e k e lfo g ad ásá ro l

A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításárót szótó 2011. évi
CXXVlll. tóruény 46. (4) bekezdése alapján, a 27/2021 .(1.29.) Korm. rendelettet kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesferi jogkórómben eljárua, a
kóvetkez dóntést hozom:

1.) A ,,Balassagyarmat és lérsége Fejlesztéséért' Alapítvány 2020. évi tevékenységér t szótó
beszá molóját elfog adom.

2.) Utasítom a jegyz t, hogy dóntésemr l a Kuratórium etnókét éftesítse, és egyidej leg fetkérem a
kuratÓrium elnókét, hogy gondoskodjon a beszámoló és a kózhasznúsági mettéktet kózzétételér t.

Határid :

Felel s:
2021. május 31.
dr. Varga Andrea jegyz

polgármester
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,,B alas sa gy arcnat é s Térsé ge F ej le s ztéséért" Alapítvány

Pénziigyi j ellegií információk

Az a|apítvány 2020. évi mrikodésének eredménye 265 856,- Ft, ami az elózó évi eredményt 1

mindossze 1l e Ft-tal maradt el.

A szervezet bankszámla egyenlege I 467 313,- Ft volt, aházipénztár 33 670,- Ft_tal zárt.

Kiivetelésként 32 000,- Ft-ot tartunk nyilván, amit a 2021. évben a Kuratórium dontése
alapján torolni kívánunk elévi,ilés miatt.
Ezek a kovetelések: Robinson Kft.: 10 000,_ Ft 2012. 06.27 .

(felszámolás alatt) PUB-C Szolgáttat Kft. FA 15 000,- Ft 2012.09.28.
Star-Trek-Lárn kft. 7 000,_ Ft 2014.01.13.

A kuratórium donthet art I, hogy azelév.Jlt koveteléseket az eredmény terhére elszámolja.
Azokat ahuzodo koveteléseket, amelyek rendezhet ek voltak - mivel elérhet volt a tartoz -,
korábban pénziigyileg rendezésre keriiltek.

29 000,- Ft rovidlejáratu kiitelezettség szerepel a mérlegben, ami az e\ózó évr l h z dott át
és a járulék kotelezettséggel fiigg ossze.

A bevételek, osszege atárgyévben 15 316 e Ft volt, ami 3 655 e Ft-tal volt tobb a megel zi|
évinél. Ennek egyik oka, hogy a Gyarmati Hírek színesebbé tétele érdekében GINOP
támogatással ,ij alkalmazott felvételére kertilt sor 2019. év decemberében. A támogatás
osszege 1 480 500,- F't volt, ami május végéig fedezte az alkalmazott bérét és a szociális
hozzqárulási ad t.

Emelkedett az onkormányzati támogatás is 1,6 M Ft-tal a GINOP pályázat
továbbfo glalkoztatási kovetelménye miatti bért bblet miatt.

A Motorm zeum athelyezéséhez kozel 800 e Ft-taj járult hozzá az onkormányzat viszont a
hirdetésekb 1 szátrrnazó bevétel mintegy 100 e Ft-tal csokken az el zó évhez képest.

A kiadások osszege 15 050,- Ft volt, 3 662 e Ft-tal t bb, mint azelózó évben.
Ennek egyik osszetev je az q az elózó év decemberét 1 felvett rij alkalmazott juniustól
belép bére 1,6 M-Ft (a kotelez en fizetend garantált bérminimum osszegével). A
Motormuzeum é helyezésére adott 800 e F't támogatás a célnak megfelel en fel is lett
használva. Magasabb koltséggel jelentkezett Gyarmati Hírek megjelentetéséhez és a weblap
mtikcidtetéséhez szrikséges feladatok ellátása is (els sorban a weblap egész éves mrikodtetése
miatt).
Mindezek mellett magasabb cisszegrí volt a telefon, a bank és a mrikodéshez szi.ikséges egyéb
kciltségek osszege is (irodaszeí, nyomtatvány, kisérték eszkcizok, informatikai szolgáItatások
osszege is.

A 2021. évre megfoealmazható feladat a hirdetésekb l származó bevétel novelése.
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete l px_o+t

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

L2 Tt

Bek ld neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

cinkormanyzat

Kit lt verzió:.236.0 Nyomtatvány verzl6:t.L Nyomtatv a: 2O2L.03.30 LL.40.2L

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balassagyarmat és Térsége Fej lesztés éért Alapítv ány

Nyilvántartásiszám, m-m Tárgyév: El o Irl ol

ld szakterjedelme: egész uu N toredék uuI EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE
id szak kezdete id szak vége
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet 

l

egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete l px_o+r

2O2O. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

L2 ,armati T
!d szakterjedelme: egészu" E toredékuu! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

id szak kezdete id szak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és ktizhaszn sági melléklet) az alábbiak kiiziil melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
EI

szervezet neve:

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány
Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Telep lés: Balassagyarmat
kozterület neve:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Balassagyarmat

Rákóczi Kozteri.jlet jellege: il
Jogi személy szervezeti egység neve:

lrányítószám: !!!! Telep lés:

ololol0l0l2lo

EEEEEEEE-E-EE
zervezet_í Jogi személy szervezeti egység

KepvIse!o|eneK neve: . Áaam Gycirgy Ferenc

m-EE-ffi
q/m.rfiTTrn/E9[9|6-1

EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Kitirlt verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió : 1. 1 Nyo mtatva : 202í-.03.30 L1.40.2L

kozterulet neve:

Házszám:



Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet 
l

egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete l px_o+r

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért AIapítvány

Az egyszeríísített beszámoIó mérlege (Ad atok e ze r for i ntb an,)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözör 1nxrívÁx;

A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok

B. Forgóeszkozok L267 1 533

l. készletek

ll. kovetelések 32 32

ttt. Érterpapírok

lv. pénzeszkijzijk L 235 1 501

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L 267 1 533

ponnÁsoK (pAsszívÁr1

C. Saját t ke t238 1 504

l. lnduló t keljegyzett t ke 100 ].00

ll, T keváltozás/eredmény 861 1 138

lll. Lekotott tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l
(kozfiasznri tevékehysegb l) 277 266

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kotelezettségek 29 29

l, Hosszrj lejárat kotelezettségek

ll. Rovid lejárat kotelezettségek 29 29
roRRÁsox összesrru L 267 1 533

Kit lt verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:L.L Nyomtatv a: 2o2L.O3.30 LL.40.2L
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Az egyszeres kiinyrnritelt vezet egyéb szervezet

egyszeríísített beszámolója és kiizhaszn sági melléklete PK-641

2020. év
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Ba|assagyarmat és Térsége FejIesztéséért Alapítvány

Egyszeríisített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység összesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

A. Véqleges pénzbevételek,
elszá oiT be, ételex 1l+ll; 11 661 15 316 11 661 15 316

l. Pénzügyileg rendezett
bevételek 11 661 15 316 11 661 15 316

ebb l:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés 10 500 12 883 10 500 12 883

- támogatások

ebb l: adományok

- egyéb bevételek 1161- 2 433 116]. 2 433

ll. Pénzbevételt nem jelent
bevételek

B. Véqleqes pénzkiadások,
e l szárn'o lt"ráf o rd ításo k
(lll+lV+V+Vl) 11 384 15 050 LL 384 15 050

lll. Ráfordításként
érvényesíthet kiadások 11 384 15 050 11 384 15 050

lV. Ráfordítást ielent
eszkozváltozásbk

V. Ráfordítást ielent
elszámolások'

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthet kiadások

C. Tárgyévi pénzugyi eredmény
(1-1ll-Vl) 277 266 277 266

D. Nem pénzben realizált
eredmériy (!1-lV-V)

E. Adózás el tti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 277 266 277 266

F. Fizetend társasági adó

G. Tárgyévi eredrnény (E-F) 277 266 277 266

Kitt lt verzi :2.96.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyo mtatv a: 202L.O3.3O LL.40.21,
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és kiizhaszntisági melléklete PK_641

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány

K nyvvizsgálói záradék
Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Egyszerúsített beszámoIó eredménylevezetése 2. (Adatokezertorintban,)

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység összesen
elz év elz év

helyesbítése
tárgyéV elz év elz év

helyesbítése
tárgyév elz év elz év

helyesbíése
tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Kozponti koltségvetési
támogátás

ebb l:
- normatív támogatás

B. Helvi onkormánvzati
koltségvetési támogatás 10 5o0 L2 Loo 10 50o L2 too

ebb l:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyrijtott támogatás

D. Az Euróoai Unió kciltséo_
vetéséb lvagy más átlamÍól,
nemzetkozi iervezett l

származó támogatás

E. A személvi iovedelemadó
meq határo zott r észének az
ad zó rendelkezése szerinti fel-
használásár l sz l 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
osszeg

F. Kozszolgáltatási bevétel

G. Véoleoes oénzbevételekb l.
elszáriolí bevételekb ól a kóz-'
hasznú tevékenység bevétele

H. Véqleoes oénzkiadásokból.
etszáfi olí ráfordításokból a koz-
haszn ú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiádáé, ráford ítás

l. véoleoes oénzkiadásokból.
elszámo]t ráford ításokbót a

ini3[liJ' 
jelleg ráfordítás

3 31o 6 74o 3 310 6 74o

- ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

J. Adományok

Kit lt veyzi6:2.96.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyo mtatva : 202L.03.3O tí-.40.2L
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet 
l

egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete l px_o+r

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balassagyarmat és Térsége FejIesztéséért Alapítvány
1.2 Székhely
lrányítószám:

kozterület neve: Kozterület jellege:

Házszám: Lépcs ház:

1.2 Székhely
lrányítószám:

kozterület neve:

EEEE Település:

t.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet lJogi személy szervezeti egység
képviselójének neve:

EEm /bEm
EE- 0l0I0l0l0l2l0

EEEEEEEE-E-EE
dr. Ádám Gy rgy Ferenc

1.1 Jog| személy szervezet| egység

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kcizhasznri tevékenységek bemutatása
,2s2E" Évben íolyrrratosan tájék*ztÉitta a lakosság t álz xktuális es*ttrémyekr ,!, a

ár_lyatárrak a poEgárokat érirrt folltffsal]l} d rrrtÉseir l, a felÉjításokról, !reru[ráu ásokr,Ót.

3. Kijzhasznri tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 K zhaszn tevékenység megnevezése: A szervezet nem ktizhaszn .

3.2 Ktizhaszn ri tevékenység hez kapcsolódó kcizfeladat, jo gszabályhely:

3.3 K zhaszn tevékenység célcsoportja:

3.4 Ktizhaszn tevékenységb l részestil k létszáma:
3.5 Ktizhaszn tevékenység f bb eredményei:

Kitolt verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva : 202L.03.30 LL.40.2L
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet

egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete PK_641

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Ktizhaszn jogállás megállapításához szi,ikséges mutatók (Ad atok eze r fori ntb an.)

Alapadatok El z év (1) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel 11 661 15 316

ebb l:

c. A személvi i vedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendéIkézése szerinti felhásználásáról sz l
1996, évi CXXVI. ttirvény alapján átutalt sszeg

D. Kozszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós ntapból ny jtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B_(C+o+E+F)] 11 661 15 316

H. Összes ráfordítás (kiadás) 11 384 15 050

l. Ebb l személyijelleg ráíordítás 3 310 674o

J. Ktizhaszn tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 277 266

L. A szervezet munkáiában ktizrem k d ktizérdekíí iinkéntes
tevékenvséqet véqz'személvek száma
hkózérdekú cink ntes tevékónvséor l szó!ó
2oos. évi LXXXV|II. t rvénynek meg-felel en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ecw. 32, (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] x n
Ecw.32. (4) b) [Kl+K2>=o] B n
EcW, 32. (4) c) I7+I2-A7-A2)/(HL+H2)>=0,25] x n

T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. (5) a) [(C7+C2)/(GI+G2) >=o,o2] ! x
Ectv. 32. (5) b) KJL+J2Y(H7+H2)>=0,5] tr x
Ectv. 32. (5) C) KL1_+L2)/2>= 1o f ] tr x

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért AIapítvány

Kit lt verzi6:2"96.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyo mtatv a: 202L.03.30 LL.40.2L


