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3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
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3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely:
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1997. évi clvl.tv.26.s

lakos
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4. Közhasznú tevékenység érdekében Íelhasznált Vagyon kimutatása

Vagyonelem értéke

(Adatok ezer Íorintban')

Felhasználás célja

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem tnegnevezése

Vagyonelem értéke

elhasználás célja

Kozhasznu teveKenyseg eroeKefreÍl
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdeKeben
felhasznált vagyon kírnutatása
(mindösszesen)
5.

cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

F.lÓ7o eV

Tárgyév

5.2

Cé| szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Élőző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)
6. Vezető

tisztségviselóknek nyúitott iuttatás
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Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
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Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyÚjtott
juttatás (összesen)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)
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7' KÖzhasznú jogállás megállapításához sztikséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
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