
BALASSA GYARMAT YÁROS ÓN KORMÁNYZATA
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104/2021.(V.25.) h a t á r o z at a
a "Pal cország F városáéft'99" Ki5zalapítvány beszámolójának és ki5zhasznusági

j el entésé n ek elfog adásá róI

A katasztrÓfavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szóló 2011 . évi
CXXVlll, tóruény 46. (4) bekezdése alapján, a 27/2021 .(1.29.) Korm. rendelettet kihirdetett
veszélYhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkórómben eljárua, a
kovetkez dontést hozom:

1.) A "PaI cország F városáért'99" Ki5zalapítvány 2020. évitevékenységér t szóló beszámolóját és
kózh asz n ú ság i me l l ékletét elfog ad om.

2.) Utasítom a jegyz t, hogy dóntésemr l a Kuratórium elnókét értesítse, és egyidej leg felkérem a
kuratÓrium elnokét, hogy gondoskodjon a beszámoló és a kózhaszn sági melléklet kózzétételérőt.

Határid :

Felelős:
2021 . május 31.
dr. Varga Andrea jegyz
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Polóco rszág F városdért 'gg Krízolopítvóny
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Palócország F vór,osóért '99 Ktizolapítvóny

1. Bevezetés

A ktirnYezetkultrÍro o benntjnket kortjtvev víl<í99ol: o termászetas ás
tnesters éges karnYezettel voló kopcsolotunkot, ohhoz való víszonyutósunkat
jelenti. Ez egY olyon életszemlálet , ornely tijkrozi o természet , az épített
kornyezet és az ember horrnonikus egyuttélését, kopcsolotót"
EgY telePulés kórnyezetkult rdjo fugg o vóros ve;zetásénzk, o lokóknok és az
títutazók igényeit l, hozz llóscítól, kiolokult kertkult rd;ától.

BolossagYarmot V<Íros Önkorrnónyzato , azzal a cállql hozto létre t999.-ben c
Polócország F vtírosóért'gg Kozalopítvónyt, hogy segítseno vdrost meghatóroz
tele?u|é.sÍ korny ezet jovítdsóbon, zcildkultríro fe; lesitésében.
A kozoloPÍtvónY progrofnj<Ínak célkit zése 0 míívi elemek ellenstityoz sa, az
emberi életkorÜlménYek fenntqrtdso, az kológíai, c korny ezet egészségugyi és
esztátikai igények kíelégítése, o kozvetlen kopcsolot kiolqkítdsq természeti
tójjol.
Feladotunk a civilizóciós ktírok enyhítésa, kult, rált, kornyezetborót , agászséges
tiszto lokókornyezet kiolokítósdnok el segítése.
Célunk o vcíros orculqtdnok szépításe ; hagyomónyok és értékek meg rzése
rnellett.



Palócorszóg F városóér,f '99 Kozolopítvóny

?O2O. év tevékenyságe

2Q20. évi SZJA I % felojcínlds 25.ó50,- Ft volt.

A Polócorszdg F vóros áért '99 Koznlopítvdny 2O?o. éví kornyezetvádelmi
Progrqrnjónok keretében tobb onkormónyzoti intázményt is tómogntott, szckmoi
Partnerség oloPjón. Az Óvodai ,,zold prograrnoí" folyomotosan szakmnilag
tómogotjuk, ÍgY a7 Örokos Z ld Óvodo círn elnyerésére érdekében c Kozponii
Óvodát, Nyítni kák Togóvodót, Jótékvór Togóvoaát.

A koróbbon ósszegylijtott ósszeget 2O2I. ávben kutyapiszok gy st edények
vósár l<ísdro f ord ítj uk.

TevékenYségunket jelent sen hátrcíltotjo, hogy egy rij rendelt olopjdn elvett ék a
kozaloPÍtvtínYtól a kozhasznrisdgi f okozotot, és az onkorm ányz:at nem ldtjo
indokoltnak onnok vísszoí9 énylásét. Ennek kovetke ztében a f elajdnloit
odomdnYokról odót csokkent igozoldst nem tudunk mór kióllítan i, így a
tdmogotdsi lehel ségek szómq jelent sen lecsokkent. Á kozalopítvóny bevét'alát
jelent sen csok az t% felojónlásóval és a pályózatok rávén tudjuk novelni.

?,



Polóco rsz g F városáért '99 Kozalopítvóny

3.

A kozglqpítvóny 4 olkalornmol ulésezett.
Az olopítókét (200.000,- Ft) ,r késed folyornotos betétként tovdbbro is le von
kotve.

eavéb szervezet4.

egyszeriísítgtt besztímol ójo



kett s kiinywitelt vezet egyéb snerv_enet e&y zeríísíte
éves bászámolója és kíihasznusági melléklet

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése;

12 Balas aqvarmati Torvényszék

Kittiltii verzió : 2.96.0 Nyomtatvá ny verzió ; 1 . 3 Nyomtatva : 2021.05.19 1 1 .1 8,50

Bek ld rreve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Palócor zág F városáért'99 Kozalapítvány

2 bNyilvántartási szám:

ld szak terjeclelme:

m-mI- Tárgyév: EL|riF:]
egész u" ffi toredék uu t HnHa;-HH;nE EaqH;ITi*-nE



kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet
éves bószámolója s k ilraszn sági n

Tárgyév:
A szerve?etet nyi lvántartó bíróság megnevezése:

12 Balassagyarmati T
ld szak,u,l"u"t* uu[ E BE-aE*EE tsEEts:FB:EE** 

id'Bszak keáetg- id szak vége

váI*;;" k.,, h"gy 
" 

b" Éil ., 
"tábbiak 

k zlil melyikre vonatkozik!

a. zervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
n

Palócország F városáért'99 K zalapítvány
Szerv zet székhelye:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
v:,.9kY!lrv.J-__---''..'.-*--|

lrányítószárn: nr]nn Település: _]

Kozterület n"o"*, Kozterület jeliege: 
r--_l

l i l--------,

Nyilvántartási szám:

ügysaám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ble-m zla

Eram /FIk-l 
i .]-.9 lql,t lql / EFffi

EBBEnEEB-E-EE
Szervezet / Jogi személy zervezeti egység
képvisel jének neve:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Balassagyarmat HEB[!-l!t?]-E]iq

Kit lt verzió:2.96,0 Nyomtatvány verzió;1.3 Nyomtatva:2021.0 .í9 11.í9" 'í

Telepulés;

l(cjzterLtlet neve:

Házszánr: F, _-_-l Lépcs ház, 
l_ 
**l 

Emelet: r_-l Ajtó: [:l



A kett s kiinywitelt vezet egyéb zerv zet egyszeríisített 
i

éves bószámolója és kiizhaszn ságí melléklet l n^_uo,

2020. év

zervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Palócország F városáért '99 K zalapítvány

Kit lt verzió:2.9 .0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.0 .19 1í.18,53

Az egyszeriísített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Elozo eV Elz év
heIyesbítése

Tárgyév

rszrözÖrc 1nrcrívÁt<;

A, Befektetett eszkoz k

|. lmmateriális javak

ll^ Tárgyieszközok

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok

B, Forgóeszkozök 2 953 2 989

l. készletek

ll, követelések

ttt, Értékpapírok

lv. pénzeszkózök 29 3 2989

c, Aktív idíjbeli elhatárolások

rszrözöx összrsgnt e 953 2 989

roRRÁsoK (PASSZÍvÁr)

D, Saját t ke 2 6í"6 2627

l, lnduló L(ike/jegyzett t ke 200 20o

ll, T keváltozás/eredmény 2 391 2 4L7

lll. l*ekötott tartalék

tv. Értékelési tartalék

25 10

Vl, Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbc5l

E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek 2 ?

l, Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszu lejáratú kötelezett égek

lll, Rovid lejárat kotelezettségek 2. 2

G, passzív id beli elhatárotások 335 2 989 360

ponRAsor összgsEtlt 2 953 2989 2989

V. Tárqyévr eredmérry alaptevékenységb l
(koZhaszrlLl tevékérrységb l)



A kett s ktinywitelt vezet egyéb szeív_ezet egyszeriísített
éves bószánrolója és kíihaszn sági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve!

Palócország F városáért'99 Ktizalapítvány

Kitolt verzió:2.96,0 Nyomtatvány verzió:{.3

Az egyszériísített éve beszámoló eredménykimutatása

t. Értékesítés nettó árbevétele

ebb l:

- alapítótói kapott befizetés

ebb l: adományok

4, Pénzrigyi rn[jveletek
bevételei

A, Összes lrevétel (1+-2+3+4)

5, Anyagjelleg i ráíordítások

6. Szerrrélyi jellegtli ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

Z, Értét<csOkkenési leírás

8, Egyéb ráfordítások

9, Pénzügyi rnrjveletek
ráíordításai

B, Összes ráfordítás
(5+6*-7+B+9)

ebb l: kclzhaszn tevékenység
ráíordításai

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmórry (C-10)

Nyomtatva: ?021,05.1 9 1 1.1 9.53

h



A kett s ktinvwitelt vezet egyéb szervezet egyszeríísített i
éves bószámolója és kóihaszn sági melléklet l pN_o+z

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Palócország F városáért'99 Ktizalapítvány

Az egyszer ísített éves besaámoló ere,dmánykirn,utatása 2. 
@datok ezer foílntban,)

Alaptevékenység Vállaíkozási tevókenysóg összesen

elz év elz év
helyesbílése

tárgyév elóz év elz év
he/yesbítése

társyév elz év elz év
he/yesbiíése

tárgyéV

Tájókoztató adatok

A. Központi koltségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B, Helví onkortnánvzati
kcltségvetési támogatás

ebb l:
- normatív tárnogatás

C, Az Európai Unió strttktutrális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alaplról ny jtott támogatás

D Az Európai Unió költség-
vetéséb lvaqv más államtól,
netnzetközi zervezett l

származó támogatás

E. A személvi iövedelemacjó
meo határozótí részének az
ad zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló ].99 , évi
CXXVl,törvény alapján átutalt
összeg

].8 25 18 25

F. Kozszolgáltatási bevétel

G" Adományok

Kcinyvvizsgál ói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. n lgen m Nem

Kit lt verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 11.18. 4



A kett s kiinywÍtelt vezet egyéb szervezet egyszer sített 
l

éves bószámotója és kti7hasznusági melléklet l pn_o+z

2020. év

1,. Szeivezet í logi személy sz rvezeti: egység azonosító adatai

2. Tárgyévlren végzett alapcél szerinti és k<izhaszn tevékenységek bemutatása

tiÚieierirekellensiilyozása,okolóÍai,krrnyczeti'
észség,tigyt éi esziétikai igányek kieléEításe, a k zveteletl kapcsolat kialakÍtása

t*rtrrészeti táijat.

]..]" zervezet

Palócor zág F városáért'99 K zalapítvány
t.2 Székhely
lrányítószám:

koztertjlet neve:

Házszám: Lépcs ház: Emelet: r_:::]

1".2 zékhely
lrárryítószám:

Koztel,ulet neve:

Házszám: t---- l Lépcs ház, [-l Emelet: r-_ ll Aitó:

EHEE Teleptllés:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

3".5 zervezet / Jogi személy zervezeti egység adószáma:

1.6 zervezet l Jogi személy szervezeti egység
képvisel jének neve:

k1.16l0l0l6l0

Deák Sándor

EIIEE'E]E,EFffi. EE[t
ffi-En-Er_qn:LtI

EnEEnEHE-E-EE

1.1 Jogi személy zervezeti egység

közterület jellege:

3. K zhasznti tevékenységek bemutatása (tevékenységenként}

3,]. K zhaszn tevékenység megnevezése: A szervezet ném k zhaszntl

3,2 K zhasznt! tevékenységhez kapcsolódó k zfeladat, jogszabályhely:

3"3 K zhaszn tevékenység célcsoportja:

3.4 Kozhasznri tevékenységbiíl részesül k létszáma:

3.5 Kozhasznri tevékenység f trb eredményei:

Kit lt verzió;2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2a21.05.í9 t1.19. 5

nlnn Telepr.llés:



A kett s kiinywitelt vezet egyéb zerveuet egy zeriísített
éves beszámolója és kiichasznrisági melléklet PK_642

2020. év

zervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

7, Kozhasznri jogállás megállapításához sziikséges mutatók (Adatok eze r forintban,)

Alapaclatok El z év (1") Tárgyév (2)

B, Éves risszes bevétel 9L2 25

ebb l:

c. A személvi icivedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendák'ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. t ,rvény alapján átutalt sszeg 18 25

D. Kiizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból ny jtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] B94 0

H. Összes ráfordítás {kiadás) 887 15

l. Ebb l személyijelleg ráfordítás

J. K zhasznrl tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 25 3.0

L. A szervezet munkáiában ktizreműlt d }ttizérdelt nkéntes
tevékenvséqet véqzo 

-szenrélvek szátna
{a kozér-tJekÜ nkártes tevékélrységr l szóló
2005. évi LXXXVlll. torvénynek megíelel en)

Er farrás ellátottság mutatói Mutató íe/7esííése

lgen Nern

EcW, 32, (4) a) KBI.+BZ)/Z > 7,a00,000, - Ft] n x
EC|V,32. (4) b) [K1_+K2>=0] m n
EctV, 32" (4) c) Kl1^+12-41-o2)/(Hl+H2)>=0,25] n B

Társad almi támog atottság mutatói Mutató fe/.1esííóse

EctV,32, (5) a) KCL"+C2)/(G7+G2) >=0,02] m t]
Ectv, 32, (5) b) [(JL+JZ)/(Hl+H2)>=0,5} n B
ECtv, 32. (5) c) ftLl+L7)/2>= 10 f ] t] x

palócor zág F városáért'99 Kozalapítvány

Kit lt verzió:2.96,0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.0 .19 1 1.18.56


