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I.

1.

·

· Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással  készült, formája:  a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti
·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 30.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Elnök 

4.

5.

6.

7.

8.

II.

1.
a)

·

·

·

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló , amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3-as és 4-es 
mellékletében foglaltaknak.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Egyesület elektronikus úton teljesíti.

Az eszközök értékelése:

Könyvvizsgálati kötelezettség

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

A számviteli alapelvek érvényesítése:

Jogszabályi háttér                                                                                                                                                                                

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról                                                                                                                                                         2011. évi 

XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 479/2016 

(XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól                                                                                                                                   

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről       

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási tevékenységere 

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább 
megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 
biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

A számviteli politika főbb vonásai

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  meghatározott 
szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

A Egyesület a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági 
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások 
a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli 
elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; 
a költség-haszon összevetésének elve.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

III.

1.

2.
A Egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3.

4.

10% 0 eFt

-
… 0 eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 eFt
… 0 eFt
Pénztár, csekk 1 301 eFt
Bankbetétek 41 014 eFt
Lekötött bankbetétek 44 289 eFt
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 6 417 eFt
Bevételek Aktív időbeli elhatárolása 1 024 eFt
Költségek ellentételezésére kapott támogatások, adományok Passív időbeli elhatárolása 120 604 eFt
… 0 eFt

-
Anyagköltségek 2 567 eFt
Igénybe vett szolgáltatások 19 160 eFt
Egyéb szolgáltatások 587 eFt
Bérköltség 18 681 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetések 1 478 eFt
Bérjárulékok 2 900 eFt
Egyéb bevételek 188 717 eFt
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 439 eFt
Értékcsökkenés 613 eFt
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 eFt

Piaci értékelés

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Információk a kötelezettségekről

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Valós értékelésen történő értékelés

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Egyesület nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A Egyesület nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

…

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és 
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

Az eredménykimutatásra vonatkozóan az árbevétel alapján:

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Egyesület a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem 

fordultak elő!



IV.

1.

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 5 fő 18681 eFt

2.

-

-

-

3.

A kapcsolat jellege:

Jutalék, ügynöki szolgáltatás a jelentős mértéket el nem érő nagyságban.
A kapcsolat jellege:

Az iskola épületet  bérlése
A kapcsolat jellege:

Iskola fenntartója az egyesület, az állami normatívával és fenntartói támogatással finanszírozza az iskola működését.

4.

      - A Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban mérlegsorból
az anyavállalattal szemben: 0 eFt
a leányvállalattal szemben: Kékvölgy Zrt 24789 eFt

     - A Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorból 
az anyavállalattal szemben: 0 eFt
a leányvállalattal szemben: Kékvölgy Zrt 5446 eFt

5.

6. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai

Azegyesületnek nincs Mérlegen kívüli tételei.

7. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

7.

2022. május 25

2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

Lényeges, és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósult, kapcsolt felekkel bonyolított ügyleteket a 2. számú mellékelt mutatja be.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A Egyesületnál igazgatóság nem működik.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

Képviseletre jogosult személy aláírása

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik 
folyósított előlegek

Az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk:

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

Mellékletek:

A egyesület korábbi vezető tisztségviselőjével, igazgatósági tagjával, felügyelőbizottsági tagjával szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség 
nem keletkezett.

Az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk:

Az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk:

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
Lényeges, és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósult, kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek:

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

Azonos magánszemély tulajdonosokhoz kapcsolódó (tulajdonolt és vezetett) Egyesület

Kékvölgy Zrt az Iskola épület tulajdonosa, tőle béreljük az épületet

Kékvölgy Waldorf Iskola Fenntartója az egyesület

A Egyesületnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.
A Egyesület  kapcsolt vállalkozásaival szembeni ügyleteinek a kapcsolat szerinti bemutatása: 

Tájékoztató adatok

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról
Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet 
mellékleteiként közöljük!



2021 . évi Beszámolójához

A kapcsolat jellege: Kékvölgy Zrt többségi részvényese

2. melléklet

Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

Készült a

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

A ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk, amelyek a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez 
szükségesek:
Az Egyesület az iskola alsó négy osztálya részére a Kékvölgy  Zrt tulajdonában álló az iskola épüetet veszi 
bérbe. Az egyesület rövidtávú kölcsönt ad a Kékvölgy Zrt-nek 



Oldalszám: 1

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 113 054 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 118 308 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 118 308 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 118 308 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

107 179 eFt
11 129 eFt

118 308 eFt

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Normatíva Támogatás

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egyesület a törvényi előírásoknak megfelelő határidőn belül, továbbutalja a támogatás összegét a KÉKVÖLGY 

Waldorf Iskola részére. Az Iskola gazdálkodása szakmai, oktatási szempontból a Waldorf Kerettanterv meghatározásai 

szerint működik, jelenleg 8 osztállyal, s 2020.-ben 218 tanulóval. A kapott támogatást alapvetően a pedagógusok és a 

pedagógiai munkát segítők személyi jellegű kiadásaira, gyermek étkeztetésre, művészeti oktatásra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Kékvölgy Waldorf Iskola legfontosabb programjai:

Évszakünnepek: valamennyi osztály bemutatja egymásnak és szüleiknek az aktuális tanulmányait.

Évkör ünnepek: a keresztény kultúrkör kereteibe illeszkedő iskolai-közösségi rendezvények (Mihály nap, Márton nap, 

Adventi kert, Vízkereszt, Farsang, Húsvét, Pünkösd, János nap ). Nevelést segítő szakmai előadás sorozatok a szülők 

részére. Év végi színdarabok bemutatása az egyes korosztályoknak megfelelően. Részvétel az Eurithmia napon. 

Részvétel a Waldorf Olimpián. Eurithmia, fafaragás szakkör működik.



Oldalszám: 2

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 817 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 817 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 817 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 817 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

817 eFt

817 eFt

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

Meggy-Kert-TÉSZ Kft

Iskolagyümölcs

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az iskola részt vesz az Iskolagyümölcs programban. A gyerekek ezáltal (is) minden nap jutnak friss gyümölcshöz.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A gyümölcsök szétosztását a pedagógusok, illetve a konyhai dolgozók felügyelik, irányítják, így a veszteségek 

minimalizáltak.



Oldalszám: 3

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 447 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 447 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 447 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 447 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

447 eFt

447 eFt

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

NAV 1% SZJA-ból származo

MÁK

Támogatás forrása:

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Egyesület fő közhasznúsági célja a Kékvölgy Waldorf Iskola fenntartása. A tanulók taneszközeire használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A taneszközöket a tanulók a tanév folyamán a tanórákon használják fel.

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Felhalmozási
Dologi



Oldalszám: 4

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 3 200 000 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 26 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 26 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

26 eFt
26 eFt

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-ZENEOKTATAS-2018-0175

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2018.08.01-2019.06.30

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A gyermekek megismerjék, megszeressék a Kárpát medence népzenei anyagát, néptáncos elemeit és jeles napi 

ünnepi szokásait. Személyiségük részévé váljon, hogy felnőttként tovább építve és örökítve tudják megélni, tisztelni 

más népek kultúráját. Átélni a közösségi zene, játék és tánc élményét.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A gyermek és felnőtt népzene oktatási programokon tanultakat a nyár elején egy ünnepi rendezvényen mutatják be a 

résztvevők a projekt keretében vásárolt hangszerekkel, élő zenekari kísérettel és meghívott előadókkal. A projekt 

segítségével heti rendszerességgel és tematikusan felépítve tudunk gyermekeket és felnőtteket is oktatni zenei 

kísérettel. Tevékenységünk erősíti szervezetünket és a kistérség lakóinak összetartozását.



Oldalszám: 5

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 600 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Támogatási programjai

Emberi Erőforrás Minisztérium

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A népszokások, jeles napi ünnepi szokások megismerése a közösség által. Élő hagyományok megteremtése a 

népzene, népi játék, néptánc, népszokások segítségével. A közösség megerősítése és az azon belüli felelős, 

szeretetteljes bizalom építése az Egyesület tagjai, a fenntartásunkban működtetett iskola tanulói, Pilisszentlászló és a 

környező településekről érkező résztvevők teljes közösségében. A gyermekek néptánc és népzene tanulásának 

előkészítése, kiegészítése, a szükséges kompetenciák megalapozása szülők és a felnőtt közösségi tagok mintaadása 

alapján.  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Farsangi bál megrendezése - Moldvai és Gyimesi táncok, mesék, farsangi maszkok és zajkeltő játékok készítése, 

dizsnóvágás témája. Húsvéti ünnepkörhöz kötődő szokások felelevenítése - Széki táncház megrendezése. Pünkösdi 

ünnepkör - Pünkösdi királyné választás és legénycéh legényavatása, Rábaközi táncház keretében.A táncházak idején 

kézművesség: nádsíp, zúgattyú, népi játékok készítése.  

Dologi
Felhalmozási

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

0

CSSP-E-TANCHAZ-2019-0107

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2022.06.30



Oldalszám: 6

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 1 800 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 36 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 36 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

36 eFt
36 eFt

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0132

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.06.30

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A gyermekek megismerjék, megszeressék a Kárpát medence népzenei anyagát, néptáncos elemeit és jeles napi 

ünnepi szokásait. Személyiségük részévé váljon, hogy felnőttként tovább építve és örökítve tudják megélni, tisztelni 

más népek kultúráját. Átélni a közösségi zene, játék és tánc élményét.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A gyermek és felnőtt népzene oktatási programokon tanultakat a nyár elején egy ünnepi rendezvényen mutatják be 

a résztvevők a projekt keretében vásárolt hangszerekkel, élő zenekari kísérettel és meghívott előadókkal. A projekt 

segítségével heti rendszerességgel és tematikusan felépítve tudunk gyermekeket és felnőtteket is oktatni zenei 

kísérettel. Tevékenységünk erősíti szervezetünket és a kistérség lakóinak összetartozását.



Oldalszám: 7

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 500 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.06.30

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-E-TANCHAZ-2020-0266

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:



Oldalszám: 8

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 800 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

36 eFt
36 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.06.30

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-E-ZENEOKTAT-2020-0237

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:



Oldalszám: 9

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 2 000 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 2 000 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2022.01.01-2022.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

VCAEKP-2021/1-000218

Miniszterelnökség

Támogatás forrása:



Oldalszám: 10

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 1 000 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2022.01.01-2022.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-E-ZENEOKTAT-2021-0024

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:



Oldalszám: 11

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 500 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 500 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2022.01.01-2022.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

CSSP-TANCHAZ-2021-0040

Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:



Oldalszám: 12

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 452 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 452 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 452 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 452 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
452 eFt

0 eFt
452 eFt

Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás időtartama: 2022.01.01-2022.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi

Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület

Támogatási programjai

0

Könyvtárellátó Nonprofit Kft

Támogatás forrása:


