Szandasz6I6sdrt Egr esiil et
2011.6oi kiizhasznsdgijelent4se

Az egyesiiletelntike az al'bbi ki;zhaszoG6gijelent6stterjeszti el6 a 2011.6vi tevekenF6ger6l'
Az Egyesiilet a Jisz - Nagykrm - Szolnok Megyei Btt6s6g 2007. szeptembet 10-6n kelt
Pk.61.667/1994./12. szimf v6gz6s6velvette a ti$adrlhi szervez€t nyilvAntartott adat2iban
bek6vetlezett viltoz6s ayilvintatt6sban v6tel6t,valamint kozhasznrisriginyilviatatisba v€tel6t
Az egyesiilet c6lja: A lak6t€tiilet6o d6k 6tdek}€pviselete kiildnb6z6 gzdasigi

hrltutilis,

tltsadaboi szervezetekna.A kciz<iss6gitudat, az <isszeurtis, a helyi lokllpatdotizmus er6sit6sea
szabadid6 eltdlt€s6hez sziiks6ges felt€telrendszerek rnegterernt6s6Yel, kultut,lis,
rendezv6nyekszewez6s6vel.
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Az Egyesiilet kapoft trmogatisai 6s felhasz'r'lls^i
atakultak:

201l-ben a kiivetkez6k6pper

KiiN?0/tti ktiltrigreliri ldn,gatdrhil: Az egyesiil€t nor11}ativ tAmogatasban nertr
r6szesiilt,de kozponti illami timogatAsb6laz SZIA 7 ah dsszege2011. 6vben 7.648.-Ft volt.
Elknliinltert illani pinTa/apbdl a Pdbl\ataAon Jteft tu ogat/jraink rlain risTe:iiltnnk.,
melyeketaz alibbiaksze::intkolt<jttrinlc
el:
-NCA -CIV-1OF. tinogatisb6i finansziroztunk180.000 Ftot, a ,,Szandainf6"nyomtatisi
krilts€g€t,valamint 7.880.-Ft-tal csdkkentettiik a pllyiaat terh6rea sziniavezet6si dijar.
-NCA-EA-10-ptimogatis terh6re119.200.Ft-ot oyohtatisi kdlts6glehasznilhuk fel.
-KAB-ME-10SZE pAlyi,zat219.745.-Ft timogatisi <isszege
eszkcizvisilllsra,
adat lehet6s€get,
plakid<6szit6sre,el6ad6i dij kifizet6sre.
- NCA-EA-I1. sz6mi elnyertp6lyi,zatb6l69.000.-Ft-ot plakit, sz6r6lap,valahint a ,,Szandainfo
nlomtntisi k6lts6grehaszrilturk fel. E pAlyi'zatadon lehet6s6get31.a7'76.-r].,egbizasidii
jrrulEklialeg)'ntt.
krfizetds6re
Onkomnry4atininogai!: EgyesLrlet;jr,k2010 6vben r6szesrilt onkorninyzati komyezetv6deJtri
al"p t6hogatiisban,a.hely lehet6s6getbiztositott -187.238. Ft osszegben-Szandasz6l6s
vlrosr6szr6l a hullad6ksz6llitis raegval6sitls6ta,l^pte4eszt6sre6s h det6si dijra.
A 20/ 0. Ai SZJA | % 6sszeg6t,75.599.-Ft ot, belep6jegyv6sidl,sta, szem6lysz6Kt6sta,iodtszet
visirlisra, sportrendezv6nyek
dijaz5sitahaszniltr:kfel.
Az egyesulet
egr6lrlriadisaira108.481.Ft ot kdlrd$iink, ez a jogdtjbefizettsb6l szimlavezet6si
dijbol.illct6kb6llegvisirlisb6l tev6diliiissze.
C6lun\ hogy a jov6ben m6g jobban LihaszniljuJra pl\'lzati lehet6s6geket.
vezet6tisztsdgvisel6i munk6julatkLilcindijazisn6lkii1v6gzik.
.Az egyesrilet
Kin /d/;! cil rierinti.jatlatiiaknj/
20 / / . 6t)
'\z J:-gycsnlet
c6l szelnri jurtatisokbannen r€szesnlt.
Az egyesiilet2011-benserntimogatott pirtoka! illetve poLitilai szeffezeteket

Beszimol6 a Szandasz6l6sdrtEgyesiilet 2011.€vi kijzhasznri tevdkenysdg6i6

Az egyesiilet2011. 6vi mmhatew6ben ter:,'ezettfeladatokatmegvrl6sitotta.
A n:egalakul6s6ta eitelt 4 €\' elatt t6bb, rnira rnir hagl,ominl,osnak teirinthet6 rendezv6ny
szelveztiink ebben az 6vben is, de szimos olyan rlj programelem is megjelent, amelyet szint€n
hagyomlnpetemt6 szind6kkal 6vr6l iwe szeretfl6nkrnegendezni a j<;v6benis.
Ebben az 6vben is a Szandasz6l6si Altalinos

Iskola, Mriveldd6si Haz 6s Alapfokt

Mf\'€szetoktatisi Int6ztr6ny segits6gejir.:lt hozzi rendezv€nyeink strrerehez,}uszm m.rad az
int6zm6nyiinfiasi-ruktufis hitteret. mind a hurnifl er6foldst biztositotta szimrurlqa.
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