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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
 a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére  

„Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét bekértük a Képviselő-testület általi jóváhagyás végett. 

Ezeket a beszámolókat változtatás nélkül, a mellékletben foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. 

A beszámolókból kiderül, hogy közalapítványaink a 2018. évben is ellátták az alapító okiratukban 

foglalt feladataikat. A közhasznúsági mellékletekhez csatolt könyvvizsgálói jelentések szerint a 

közhasznú éves beszámolók megbízható és valós képet adnak a közalapítványok vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, és ezek összhangban vannak a számviteli törvényben foglaltakkal. 

A közalapítványok felügyelő bizottságai megtárgyalták a beszámolókat és a kuratóriumok számára a 

dokumentumokat elfogadásra javasolták. A közalapítványok kuratóriumai a beszámolókat elfogadták.  

 

Mellékletek: 

1. Berki Viola Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

2. Halasi Csipke Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

3. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete. 

4. Városért Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 

Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 

Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért Közalapítvány 

2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

Kiskunhalas, 2019. május. 20. 

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k.  

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

Határozatról értesülnek: 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány 

Pajor Kálmán elnök Halasi Csipke Közalapítvány 

Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány 
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ESzKozoK (nkrivnr)
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Tdnrogat6 megn€ /ezese: K skunhatas ty'irt s Onkorm6nyzata

T6rnnogat6s for16: 1:

kozponti k0lt ;egvetes !
0nkorm6nyz ti kolts6gvet6s m
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mas gazd6lk rd6 l
T6rnogatds idSta :ama: 2 t18.01.0L..2018 12,3"1,

Tarnogatdsi 0ssz )g: 2 I 700 000

- ebb6l a tdrrgy6t re ju16 Osszeg: 2 r 700 000

- tiirgy6vben fell aszn6lt 6sszeg: 2 I 700 000
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m

T6rg' 6vbren fr-'lha.szn ilt 0sszeg 16szletez:6se jogc[menk6nt:
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Dologi

Fellralmozdsi

6sszesen: ! 700 000

Tdmo, 1at6s t6rg'y6vi fr Ihaszndl6silnak szOvegers bemutatdsa:

3sipkevarr6k nrr nkab6re,egy6b sz rmdlyi jellegii it ttatiLso k. Csi p kevauro k b etan ites6nak kd lts6g r:i .

Az Uzleti 6' ben v6gzett ftil b tev6kenys6gel< (!s; pro,gramok bernutat6sa

Ssipkefesztival r lndezOse, nen"lzet! 6zi es ha:l;ri lers ztivarlokon,kiellilAsiokon a csipkevarrAs bemutirtirsa,n6pszer[isit6se.

Ny,v.:L.3 A papir nern be! Nyomtatva : 21019.05.02 L4.2L.3L
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2018. 6v

kett6s kii

m

T6nrogat6s forr
!
!
!

vissza nem t6rltend(i
m

<irsszeg 16szletez6se j ogc(menk6nt:

te\/6ke nys6(;e l< 6s; p roig ra.mok be rn utat6sa

pkevarroll

Szervezet / Jogi

Ny v.:1.3 A Nyomtatva.: 21019.05.02 L4.2L.3L

Tamogatasr program elnevezese: SzjaLoh

Tdmogat6 megnevez6se: NAV

l<o;rponti ko I ts6gvet6s

rrernzetkozi fbrr6s

m6s gazd6lkpd6

Tdnrogat6s icl6tartanra: 20r8-20L9

T6mogat6si 0sszrlg: 162327

- ebb6l a t6rr3yev're jul6 dsszeg: L62 327

- tZugy6vberr fell'raszn6lt dsszeg: L62327

- tZugy6vberr foly6sitott osszeg: L62327

Tdrnogat6s tlpusir:

Szerm6lyi

Dologi L62327

Fellralmoz6si

Osszesen: L62327

Tdmogat6s t6rg'y,f v; l'el haszndliis6nali sz0,vegers hemutat6rsa:



A kett6s kiir
6ves b

ywitelt ver
eszimoltij:

tet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6s kffi asznrisigi melltklet

2018.6v

PK-442

Szervezet I Jogi em6ly szervezeti lgyts6g ne,v'e:

{a}asii Csipke Ktiz rlapirueny

T6mogatiisi progr rm elnevezese: H rlasi Cisipke n6; szerfi s6g6nekl 1[okro z6sa

Tdmogat6 megn€ /ezese: E nberi Er6lforr6s rk Miniszt6riurnrar

T6nrogatds forrds 1:

l<o:lponti kolt 6gvet6s m

onkorm6nyzi ti kolts6g'vet6s !
nemrz:etkirzi I !)rras

m6s gazdAlk rdo !
T6mogatiis id5tar ama: 2 r18-2019

T6nnogatdsi Ossz rg: 5 000 000

- ebb6l a tdrgy6t re jut6 Osszeg: 4 u9 4811

- trirgy6vben fell aszn6lt osszeE: 4 49 41111

- tiirgy6vben foll :sftott osszeg: 5 000 000

T6rnogatds tipus vissz:at(irlter )6 I vissza nem t6r(terrd6 E
T619' 6vhren felhaszr ilt iisszeg 16szletez6se jogc[menk6nt:

Szelm6lyi

Dologi Mgt 4ig'7

Felhalmoz6rsi

Osszesen: 4/.gt 4i8',7

Tiimo 1at5.s t6rrgy6vi f I haszniil 6s6n:rl< sz:irvegtls bemutatitsa:

igy's6ges megjt
)sipkehAz Koss
1^nla76t!aial'arar

endst biztosito lo
rth utcai ldbejdrati
lhez tartoz6 teras
lr lreszerzese.

'ntarulira be:;zgl
nal( feliliitiisa,
: karbanterrtiisit,

rdse,

6pcs6 ki*lakitAsa-
/izrnelegitd bojl

Az tizleti 6 rben v'6gzett f6l b te'v6kenys6g,ek ris programok bemutat6sa

Ny.v.:1.3 A papir nem be! Nyomtatver: ;2019.05.02 L4.2L.3L



dre
#[f,,q

TN

A kett6s kiir
6ves t

ywitelt ve
eszdmol6jr

zetr6 egy6tr s;zervezet egysizeriisftrett
L 6s kiizhasz;niisigi mell6l<Iet

2lD18. 6v

rrK-442

Szervezet / Jogi :em6ly szervezeti lgysdg neve:

{ala:ii Csipke Kti; alapiwdny

Tarnogatdsi prog am erlnevez6se: P 'ojekt: Mesterm rnkar turizmus

Tdrnogat6 megnr vezese: Ir terreg-lP/\ l'lata ron r(tny ril6 Erg y(ittrnfi kCrd€rs Mo-Szerbia Prog rann

Tdrnogat6s fr:rrdr

k6zponti kOh ;6gvret6s !
onko rrn5.nyz rti kolts6gvet6s !
nem,zertkozi m)rrasi

miis gazd6ll rd6 !
Tdrnogatiis id5ta Iama: )18,04..0L.201.9. r3.31"

T6rnogatdsi 0ssz )g: ) 82:4 1599

- ebb6l a tdrgy6 re jut6 osszeg: 911 0t5,1

- tdrgy6vben fell aszrrdlt osszeg: 911.064

- tiirgy6vben fol 6sltott osszeg:

T6rnogat6s tlpus t. visszat6riter c6 T vissza nem t6ritend6
m

T6rg '6vbelr felhaszr ilt cisszeg 16szletterz6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 911.064

Felhalmozdsi

Osszesen: 911 064

Tiinto yat6rs t{rgy€rvi f rlhasznil6sAnalk s:l0vegrrs bemutatiisa:

/alldsi remei{r h rmzetkdzi Csipke 6s l(6:rnrilrv'es K 6l I itis rendezersii k.6,lts6g1ei,

Az Uzleti 6 76sn 1r{qzql[ frii rb tev6kenys(rgek r5s programok bemutat6sa

Ny.v.:1..3 A pap(r nern be! Nyomtatva: :2019.05.02 14.2L.32

0



Szervezet / Jogi

et6i egydb s:zervezet egyszeriisitett:
6s kiiihaszrnrisfgi melldklet

kett6s k

!
T6mogat6s forr

m

!
!

vissza rrem t6rftend6

6siszeg 16szlete:z6se jogcimenk6nt:

ter,,6kenys6gerkl 6s programok bentutat6sa

nri.i album 4.ki

Ny.v.:1.3 A Nlyo mtatva: 2 019.05.02 L4.2L.32

20t18. 6v

Tamogatasi progr,am elnevez6se:

T6mogat6 megnevez6s;e: B6cs-lKi s krurr [\[egyei O n korm6ny::at

kozponti kdltqegvet6s

nern,zelko,zi forr6s

rnds gazd6lk{d6

Tdnogatds id6tarlama: 20L8

Tdnrogatdsi osszt,'rg : 100 000

- ebb6l a t6rgy6vre juttl osszeg: 100 000

- tdrgy6vben felhasznAlt osszeg: 100 000

- targydvben folyrlsltott osszeg: 100 000

T6nrogatds tIpusetr:

Szem6l,/i

Dologi 100 000

Felhalmoz6si

Ossizesen: 100 0100

T6mogatis tiirglr(lvi ltelhas;zniilAsAnak sz,ci'veges bemutat6sa:



\ kett6s kiin
6ves b

ywitelt vei
lszSmokija

et6i egyeb sze:rveizet egys:zeriisitett:
6s kiizhaszrnrfis6gi mell6kJet

20118. 6v

PK-442

Szervezet / Jogi rm6ly szervezeti gys6g ne've:

{alasi Csipke lKciz .lapitv*ny

Tdmogatdsi progr m elnevez6se: ipkre kriiillitiisok

Tamogat6 megne' ezesie: Ar rnykapu iZlrl

T6mogatds forr6s

kozponti kolts igvet6s !
onkorm6nyza i kolrts6gvet6s !
nern:zel.kc,zi k rras !
rnds ga:zcl6lkt d6 E

T6mogatds id6tar lma: zli. 18

Tdnogatdsi osszr, 1t 0 000

- ebb6l a t6rgy6v jut(i osszeg: 1I 0 000

- t6rgy6vben felh rsznZilt osszeg: 1t 0 000

- targyevben foly sftott dsszeg: 1I 0 000

T6rnogatds tlpusa rrissz:ateritenr 6n vissza nem t6r[tend6 
m

Tdrgy lvbren felhaszni It 6sszeg 16szletezl(ise j<lgcimenk6rrt:

Szem6lyi

Dologi 1l 0 000

Felhalmoz6si

Oss,zesen: 1 0 000

T6mog at6:; tiil'q),(rvi l'e has:lniilds6nak s;zdrreges bemutatitsa:

{alasi Csipker n6; szeri.isitesere, k[il es belliilrili merg elerresek kolts6t;einek iedezet6re forriitonuk.

Az Uzleti 6v ren vdg;;zertt f6ll tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Ny.'v.:1.3 A papir nem ktiklh be! Nyomtatva: 2i019.05.02 L4.2L.32

,drlirE!,r-JLIl

ffiffiffihdi

W



etd egy6b szervezet egyszeriisitett
6s kiizhasznrisiigi mell6klet

T6mogat6s
m

!

vissza nem t6rltend6 
m

dsszeg 16szlel.ezlrSse jogcimenk6nrt:

hasz:nil6sinak s;ziivegers bemutatdsa:

tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

,210'130 cn'r

attcos Larry csi
nlo,zaik kep

iibrdzoljiik. kdpe'k a 64l0Ct

szerzodtissel. l\ kipek kdk,Ieh6r szinben, a TAnc:os Firi ds
Kos:gutl) u.37lA szdln a[atti Csipkeh;u eprilet

Szervezet / Jogi

Ny.v.:1.3 A Nyomtatva: 2019.05.02 L4.2L.32

2018. ev

T6mogat6si program elnevezese:

T6mogat6 mergnevez6se: Kiskunha la:i \/6ros On korm6nyzata

kozponti kdlt$6gvetes !
nernzetk:Ozi forras

rnas qau:cliilkod6 !
Tdmogat6s id6tarllama: 2r117.01.01.-

T6rnogatasi ossz€tg: 600 000

- ebb6l a t6rqy6vre jutr5 osszeg: 60 000

- t6rgy6vben felhfiszndlt 0sszeg: 60 000

- t6rgyevben folyrfsltott dsszeg:

Tdrnogatiis tipuser.:

Szem6lyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:



A

6vi k

Halasi Csipke

v21lt9 hataroz.at
i Csipke Kozal

egy6b rvezet egysze

"gr Je
Kural

pifvrln
Kivonat

20 19. mrij us I 5 -ei iil6s6nek j egyz6kiinyr,6b6l

uma elfogadja a 2018. evi kett6s kcinyvvitelt vezeto
5j6t 6s krizhasznris6gi mell6klet6t, valamint a 2018.

'ag elfbgadtdk.

b"
Paior K6lm6n eln<ik

itvitny
lett



20113-as a p6lyiizOtok megval6s

r 1.9-6n,, csipt[t kirdlyn6je ki

n. A kiilllitiis megnyit6ra a helyi

20118. ja

szd nn ba 6rdekl6d5k. A kidllitdsban rljsze

sz 6s k6pes, nagy n!6ret( informd

lStvi{ny

uiir 28-iin r.er., rf,aitnk a kiskun

20113.

Galirri

nasi:a

meg.

EUR. A

tobb re

Kia llitii n. C6lunk minel kbzelebb keriilni
6knak alkalmas term6kekkel,

2018. ja drban 6rtesiiltiink, hogy a,,lN1

l6d6si program,, keret6ben kii

ku ltu r oroksdgi eB),[itt (k5d6s os;zt

a uti [/atija Gubec Ut|:tt r: I

A pii te ljes

td rsfi n a szirozds keret6 3,544 EUFi-va

lyd zati

nyunk el zat l<erel

2018.

tavaly

ius 1-4. ko;rott, 4 napon kere:;

haso n l6a n

hattunk be, ,A 4

CS . lgyekezti turisz:til<a i

figye ajdnlania csi

2018. drciusban 6rtesul

Allamti rsiig egy:;zeri 5

oss a kovetkezci

Fo es p6l6k elk itdse val

utcai bejdrat la fel[rjlt;isa:

Konfe terem
Alka zottak egyszeri teria juttilt
Konfe ia terem gal6ri

Hdrom

ev a latl
lkalmazottra kdzfoglall<o z

kozerl 3.000EFT

kozfog

hivata

2f6 0i

Mindk

Sajnos

k6

dsok miatt az arlapitvdny nem tud 16szt venni a tovdbbi

2018. 6 kiizhaszn risrig;i jel e nt6s

k 6r,,e volt.

lyn6k csipk6je" cimen kiiillitiis nyilott a Cegl6di

mellett a kdrny'ez6 telepUl6sekr6l is 6rkeztek nagy

n felhaszndltuk a budapesti kidllitdsra k6szitett 5db

tdrbldt, anrely n;rgy mdrtdkben ntrvelte a megjr:len6s 6s

alasi Bibri lstvdn Girrndz:iumban rendezett Eski.iv'ci

e rd e klcjd <j [,i0 z:o n s6g h ez. EskiJv6 i kieg6szit6 k:ne k,

i nt egesz na pos; r:si pkeva rrdsi be m utatova I .ielentii n k

RREG-lPA Magyarorszdg Szerbia hatdron dtnyIlo
pd lydzat 3. 1. po ntjd ba n megje16lt,, ldegenforga lmi 6s

" celra a srzabaCkai t-dnyi Erncj Kiulturdlis EgyesUlettel6s

n beny[jtotlt plrl'ydzatunkat a bir6lo szervezet elfrsgadta.

zazEu i tJni6 59.95iS) E[JIt-val a Magyar Allam hazai

j6rul hozzd. Az alapltvdrry 16szesedrise mindebbr5l 33.668

re ndc.lker iil16 id6: 2Cr18 iiprilis l-201-9" rn6rcius 31. E;:6vben

valdsult meg.

i.ilv,-.tti.ink 16szt a;: Utazds Kidllitds 2018. rendezv6rryen. A

;kun Megye

alatt tobb s

rllon standon je errt meg, ahol a vdrossal kozos pulton

zarr tekintett6k meg a lerm6keinktlt 6s csoddltirk a

kkal, idegenvezet(ikkel l'elvenni a kapcsolatot 6s

[rzelu nnot, rfisitettUk ar m6jusi kiii llit6sunkat.

, hogy a ku t6riumi elnok rjrr k.dzbenj6rdsdra az EMMI Kultu16lis'

F-l--os pdll ti osszeggel t;irnol3atja az alap(tvdnyt. A tdmogatd:;i

rneS\/a sdra forditottuk:
dolgoz6 r6sz6re:

I dr prr:sr5fe lj ii t k alakitdsa:

2.316EFT

514EFT

322EFT

1.200EFT

648EFTk burk,olal

szerzcjd6s 2l0tl3. februdr2S-6n lejart. Ez a program 1,

It jelentett a la pitvd nyna k. Sii keril lt be ka pcsol 6d n i a kovet kez,5

lkoztatdsi td nro gatds i sze rz5d6st kotottLl n k a m u n ka ligyi

30-ig terjedci id(iszakra.

6v v6gdn, kont[rroz:d 6s csipkevarro munkakdrber.

k az ismeretek elsajiititdsdban.



Az INTE REG-l PA piilyiizati projerkt erls6

melv kerertdben piilyiizati pra rt rerein[.

rol drkeztek lrenddgek l,a larnint

Ez a nemzetkdzi csipkek idllildsr:nk

Tavern

va l6sito

Nernzet

Prlnko

kincse:a

eg6sz te

a lka

2018i.

amely j6

2018t.

mutal

ha lasi

es killfo

A Miss

a

kinaivild

Valkisi 11 csipkeket, egyhdzi viseIr-.teI

csipk6ket, csipk6vel dlsz itett
A kidlti az Esztergomi F6egyhri

diszitett f6papi ciltozetek. r1, ka

kidlli'totl:

Kiilon te

nk.

tuk rneg. igy e:1626 6vekt6l
Csipke es K6zrnUves kiiillitii

'emben dllitottuk ki pdlyiizarti per

rjus 20-21-en term6kekkel ds csip

0rdks6g Unnep6n, ahol a Nemz,

fo nc,tt nek a szebbndl szebb darab.i

vildg sza lmakepeket.

Acs Sllitiis megnyit6 napjiira, az Agr
sze rrrezt nk egy Orszdgos Csiprkekon

e rkezt csipke k6szltc5 k.

2018.

Mi napon nagy s;zdmri 6rdekkid(i, f(j

2018. jus i31-j(nius 2. kOz6tt l(is;k

Ez 6vbe is csatlakoztunk I Thorma Jdnos

Fcjk6nt kis gyermekes csa

iize n ete a halasiak fele: a Csipkeh6z nyi

Az ltrJTE REG-lPA pdlyazat kererteben 201

M lep zdronapjiira, Tava nl<iltra,

bemut tartottunk 6s r(szt vetttink a

Szint e n z INTERREG-IPA pdlyiizat kere

csipke" cimfi kidlliltiis, amely okt
i.ilet616l 6rkeztek irend6gek, bus

ral tartottunk csipkevarrdsi bem

rptember 13-15 k{zott r6szt vett
alkalom nemzetkQzi szakmai kap

bem utatkoz6soltba.

'orld Hungary szeivezd bizotts6g I

ztuk a 2018-as szdpsegkirdlynS, S

3versenyre. A versenyen a nemze
ik. MegSllapoddst kot6tt{lnk a prrelSrvere ukr:i6t szervez6 ctlggel, mely szerint az ajiindrik6rt

a Nyil,ir Konferencia volt 2018. Sprilis ,t-7-6n,

I megisrnertuk r:gy,mds tevekenys6gdt. Szabadkiirol 6s

i ,Srdekl6dcjk is rr:iszt v,ettek a rendezv6nyen.

ervr:zestit az I ItJ-l-E Fi R EG- I PA pd lydzart keret6ben
id6n egy kienrelt tema ko16 szervez6dott a XlX.

. A ki6llitds nrottrila: ,, Dics6rjUk eg,yi.itt az Urert,,.

tekinthettek rne[j a ldtogat6 k. Va ll;isi szi m b6l urnolrat
htizi viseleteket nrutattunk be.

Kincsesttdriib6l 6s a Kak:csai Erseki M0zeumb,5l is 6rkeztek
likus mellett refornriitus egyhdzi viseleteket is

ereink alkotris;arit. Bem utattuk a csipkek6:;zltdrs Ssenek a

t Szabadkd16l v'a lanrint a szerbiai Tarvankut16l '5rkez,5

'm in iszt6rium H unga rikum FciosztS llyal kozosen

:i5t, melyre azorszdg minden rdszer1l es ki.llhonb6l is

evarrdsi bemutat6val vetttink r6szt Szentendr6n a

tiszellemi Kulturdlis 0rdks6g tagjai mutatkoztak be.

nt :;zeruezett busz,cs csoportok tel,lintett6k megi a csipkdt.

; standjdn 16s;zt vetttink a Szabadk;ti Nemzetkozi Vdrs6ron.

a,,ly'lil;leumrok Ejszakdja" rendezv,6ny

ok vettek r6s;zt a programokon. A r6szvetelrlnk fontos

jil li r.rs 2 1.-err 3 6, fcj'vr:l l6togattu nk e I a XXXI I l. S;la I ma k6szittS

egy' egesz napos program keretebeln csipl.levarr;isi

sztelep zd16 renrjezvrlny6n.

2t118. augusztu:; 17-6n nyilott Szabadkdn a,,Kiskunhalas
07-ig volt latogathato. Ez idcjtartam alatt Vajdasdg

s csoportok. lt pdlydzat kereteben a megnyit6n l<lvi.rl 4

t6t feIncjttek nerk (is gyermekeknell.

a XXI l. Nemzetkciz i Csi pkekiii ll itds;on Le poglarvd ba n,

kia la kitii:;d ra

F:5osz:tdly dltral szerverzett Drlsselfordi Magy,ar Napokon
vezetS es 5iim,c,n Annam6ria csipkevarn6 k,ipvisr:lte a

k is bekapcsolodjanak a csipkehdzon kivrlli M;rgyarorszd5;i

lk6r6s6re az,,,O rs:lriighd ;1" el nevez6s( csi pk6t
rvers Andrea rr5sz,5re, akiazt nemzetiajdnd6kk6nt lritte a

iajdnd6kokat kiiillitjdk 6s a ve96n jtrtekonysdgic6lrar



cse16be iafelUletet
csipke zer(slt6s6hez

Kuris k6pviselcl ur

csipl<et

2018. miisodik fe16ben

elnyert koordindlt TOP

a ki a csipkern
projekt
f(t6 s ko

iiteme a C

r(s[t6s, a nyilii
bu inak cser6je.

sor . A projekt

fiatalol.tl(d16

mot 6s itt

rircse re,,

let,[ nrozgdrs;sd

r.lteme, a

nak ia csipkenek. Etizunk benne, hogy ez hozzAjdrul a halasi

l,dsa :;or;in l(isk,urnhalas Vdros ajrindekak6nt halasi
s l,:ozoss6gnek e:; a krakk6i f6konz:ul asszonynak.

Csipkehdz 6s m(:reum feltijit5sa az Onkormdnyzat Sltal
. h feliljitdsi munkdlatok alatt a rendezv6nyteremben
uk a l6togatrikat. r\z 6v v6gere elkdszult a piilyiizati

z 6plteszeti rljitdsa. Ennerk keretdbr:n megval6sult a
kialakitdsa, a fogadrit6r 6s a bemutatotermek

It feljd16 es mos;dri valanrint egy teakonyhra kialak[t;isdra is

m(zeum rnr:grijitisa 2019-ben val6sul nreg.

. \ (\
% C^-"

Sz6csine R6dei liva

Csipkeh6z igazgat6

1 qriT rr apITYANU

,*l7i: A..!,] 't37lA
.t,lll,..-,r.: ,?8

,;,)',-',-u--t-03

I
l"l"c)'-
ll Paior Kiilm[in
'kurat6riumi btnot



A "Halasi

V6lem6ny

Elvegeaem

6113611 2018.6vi

20t8. Jl-l

EFt"a i eredm6ny

rdllalkozisi v6kenp6gbril -348

valamint a

szerint a mell6kelt

3 l-en ) vagyonl es

helyzet6rdl

,,szimviteli

Magyarorszigon YoS, a

6ny').

alapia

a Magyar
* Magyaror' hatrilyos -
tbnn6ll6 bcivebb

val6 'szzkasza

Fiiggetlerr

Kamara,,

a tarsa-s6gt6l a vonatkoz6,

kiinywizsg{l6i hi'

valamint az ezekben nenr

,,Kiinywr 16k Etikai

ug)anezen szereplci

hogy az

Egy6b

Az egy6b i

felel6s a

t<irt6n6

v6lemdn nem vonatkozik egy6b in

semmilyen bizon nyujto

Az egys ev(js 61ta1am

informrici 6tolvas6sa es

ak-e az egyszeriisi eves

egy6bk6nt ttinik-e, hogy

k jutok, hogy az

ipke" K

a "Halasi Csipke" Kirzalapitviny

k6szitett

jelenteni. a tekintetben cs jelenteni va

GGETLEN K YVVIZSGALOI JILENTTS

alapit6inak

Tdnas6g") (6400 Kiskunhalas, Kmsuth u. 371A., 03 Pk

,loj{nak krinyr"vizsg6latrit, amely egyszenisitett 6ves beszimol6 a

- mdyben az esdciiz6k es forrasok egyezil v€giisszege I 09.3 I 7

tev6kenys6gb6l) -536 E Ft (vesaesdg), a drgySvi eredmdny

(veszteseg) - az ngyanezen id,6ponttal vdgr&| iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6ny-

mell6k 6lr.

itett dves megbizhato 6s val6s kepet ad a T6rsasig 2018. december

helyzetrr6l, va az ezfrn iddponttal vdgztidti iizleti 6we vonatkozo jtivalelmi

szol6 2000. 6vi C. trjrvdnnyel oss:Aangban (a tovibbiakban:

Kon i Surndardokkal tisszJranglan 6s a ktinywixgrilatra vonatkoz

6s egydb dlyok alapjAn hajtottam vdgre. Ezen standarrdok ertelm6ben

jelentasem , kinywizsgdl| egtszeriisitelt ives beszimol6 kiinyvvizsgdlatdirt

hatilyos jogszabri.lyokbm 6s a Magyar Kiinywizsgi{l6i

magatarti.ci szabrilyair6l es a fegyehni eljrirasnrl szol6 szabrilyzata"-ban,

kerdds*k a Nemzetkqizi Etikai Standardok Test'rilete 6ltal kiadott

-ben (az ESBA K6dex-ben) foglalak szerinq 6s megfelelek az

i etikai

megszerzett biz,onyitek elegendd ds megtbleld alapot nyujt

2018. evi krizhasmusrlgi melleklet6btil 6llnak. A vezetds

a 350/2011 XI I. 3 0. ) Kormdnwen del et vonatkoz6 el iiir6saival tisszhangban

',V szakaszlban az eglszertisitett 6ves beszlmol6ra adott

6s az egy6b informrici6kra vonatkoz<ian nern bocs6runk ki

kiinywizsgrilat6r'al kapcsolatban az 6n felel6ss€gem az eg1'6b

soran mdrlegel6se, hogy az egy6b informici6k ldnyegesen

vagy a k<inywizsgrilat sorin szer"elt ismereteimnek, vagy

l6nyeges hi

informrici

eves

dllitrist tartalmaznak. Ha az elv9,gzett munkiink alapj6n ana a

l€nyeges hibds dllitrist tartalmamak, kritelessdgenr ezt a tdny't



A vezet6s

A vezet6s

bemutat6s

mentes

Az

villalkozis
kapcsolat

besz6mol6

az erven

ell t6nyez6,

nem

v6leme

b

kon

vagy hi

beft

AMagpr
6s szakmai

kiin

t'el

al

az ir{nyitissttl

lel6s az egyszerii t 6ves

y6nek

tart ahhoz, hogy

zerfisitett 6vcs rimol6 elkds

6ves beszdm

folytatrisira val6

informiici6kat, va

ze6lliuis6€rt. A

ill6s6t elterti

megbizott

eg-yszeriisf

sor6n c6lom elki bizon

akdr csal6sb6l,

mrtalmaz6

de nem garancia

t mindig feltirja
es lenyegesnek

ril< a f'elhasatri

sz,kepticiznust fenn.

nyem megal

mint a
teves nyi

a kon zsg6lat s

izsgilati eljirii

, hogy a Trirsas{g

a vezet6s

teli becslesek es

vonok

sz6mvitel

-e l6nyeges bi

vethctnek fel

t vonom I

I hivnom a figye

e teki

k<inywizs

i esem6nyek

i.

-t

6sl
a

lati

.elem az

felrerelek

k5 dtfog6 prezentel6sdt, fel6pit€s6t 6s tarlalmdt, beleenve a

I felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

k a szimviteli torvdnnyel tisszhangban tiirtend 6s a v+l6s

ti elkds valamint az olyan bels6 kontroll*rt' amelyet & vezpt6s

lehetrivd v6lion a&5r csalisb6i, akar hibe-b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitdst6l

6 elk6szitese a vezetds felel6s azert, hogy felm6rje a Tdrsasignak a

es az helyze.tnek rnegfelel6en k6 zz&egye a v6llalkoz6s Iblpatasrlval

mint a vezetes a v6llalkozis folytatris6nak elv6n alapul6 egyszeriisitert 6ves

a v61

nern

tbiytatrlsinak elv6b6l kell kiindulnia. ha enneik az elrmek

yozza, illeive a v6llalkoz6si tev6kenysdg t-olytatrisdnak

'nem rlli fenn.

lyek felet6sek a 'drsasiig p6nztigyi bes zimol6si lblyamatrinak feliigyeletddrt.

6ves beszi kiinywizsgdlatddrt val6 felel6ss6ge

ak6r hibdb6l

szerezni ar6l, lrogy az egyszertisitett 6ves besz6mol6 egdsze

ldnyeges hibds 6ltitast, valamint az. hogy ennek alapjAn a

egyebk6nt

konyvvi i jelent6st bocsrissak ki. A kell6 bizonyossig magas foiai

hogy a Nemzeti Ktinyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangbwr clv&gzen

i€nyeges hibris 611itast. A hibds rillitrisok eredhetnek csal6sb6l

ncisrilnek, ha 6ss ii lehet az a viirakoz6s. hogy ezek cinmagukban vagy egyiittesen

adott egyszeriisi 6ves beszdmolo alapj5n meghozott gndasigl ddnteseit'

i Standardok s kiinywizsgr{l *t egdsze sor6n szakmai megit€16st alkalmazok

az egpzeriisitetr besz6mol6 ak6r csalisbol, akrir hibrib6l ered6 l6nyeges hibds

it. kialakitom ds vdgrehajtom az exlrt kockrizatok kezel6s6re alkalmas

valamint 6 6s rnegfelekS ktinywizsgilati bizonyit6kot sraetzek a

.Acsa I ered5 l6nyeges hib6s dllitris fel nem trirasiinak a kockizata

I erediid, mivel csakis magriban foglalhat osszej{tszi"st, hamisit ist, szAnd€kos

. belsri kontroll feliilinisit.

releviins bels6 kontrollt annak 6rdekeben, hogy olyan

tervezzek , amelyek az pdott kiirtilmEnyek ktizott megfelel6ek, de nem

kontrolli hatekonysrigrira vonatkoz6an vdlemenyt nyilvanitsak'

alkalmazott viteli politika megfeleltis6gdt 6s a vezetes 6ltal kdszitett

6k k 6sszerilseget

arr6l. hogy he a vezst6s reszdr6i a villalkozis folytatav{nak elv6n

a megszerzett konywizsgdlati bizonyitek alapjal arr6l, hogy

olyan vagy fblt6telekkel kapcsolatba:r, arnelyek jelentds

Trirsasig vdllal

hogy lenyeges I

folytatdsrlra val6 kdpessegdt illet6en- Amennyibeir azt a

izon ytalans6g rill fenn. fiiggetlen kiinywizsgril6i j el entesembert

dves beszimol6ban l6vti kapcsolod6 kozz6t€telekre, vagy ha

nem el6ek, minrisitenem kell v6lem6nyemet. Kovetkeztet6seim a

5i jelentdsem ig megszerzen kon,wvizsgdlati bizonyitekon alapulnak.

ban okozhatj ik azt, hogy a Trirsasiig nern tudja a v6llalkcrz6st



lnak a kcinlwi

2019.05.02.

zitri mell€kletben retl

l6ban teljestil-e aiapul

szern6lyek

€s titernezes6t.

valamint 6rtekelem azt is, hogy az egyszerfisitett 6ves

iigyLetek 6s esemenyek valos bemuta&isa.

dra hozom - egy6b kerd€sek mellett - a kiinywiregilat talezes

konywizsg6lat j tls megallapitri.sait beleertve a T6sasig 6ltal alkahnazott belsd

latom sor{n azonositott jelurtrls hirinyossigait is, ha volak ilyenelc.

hr, -"u\ 
( -

t)\\ \ trN-uD{-J-, \ v
-r

Rdzs dnd, Takdcs Szih,ia
Kamarai tag kdrrywizs gdl6
Nyilvantarto si szdm : 005982



K It: a Halasi
6rakor.1t5: 1

A.z ii helye: 6400 kunhalas,

vannak: J i6s Btil6ne
me ivottk6nt Fi.

Csi hdzt

lrA II.E,NDI I'ONT

) A kettos k
mell6klete.

vitelt vezet6

Ir i.igyelo Bi eln6ke, mi
LIIES irozatk6pes. ivel a bizo

A Halasi Csi

) Azlgazgat6

) Egyebek

r szerepeltti

:e Kdzalapitr

dkoztat6ia a

.lakozik az

az orszitgo

Jr

e

lia, hogy a me r,6ban szer

,hogyam :rleg szerirrti

z.attal kapcnyert p6ly

AF

jel

Ht

e

esztdst egyhan

Itigyelo Bizot elnoke isme

loja 6s koz
tdset, valamint a yzokdnyv

Csipkehiiz
rrrolo szerint
. hogy a p mutatok

val yi dolgoz6j a tavalyi

A kdrdesre tt

oka
,A

I-ne lnarlszlroznl. a lydzati ttini

i a dicsdro vakat.Kos

yessdgben i

.I fl GY Z,CI K:ONY v
iil6s6rol 20 I 9-05-08.-6n szerd6nny Feli.igyelo Bizotts6g6nak

uth u. 24, ti.Dr. Horv6th R6bert iigyvdd irod6ja)

Dr, Horv6th R6bert, Szabadi J6zsef FB' tagok, valamint

Tak6cs Szilvia konywizsg6l6 es Szdcsind Rddei Eva a

egyeb szervezet egyszerusitett beszimoloja es kozhaszn[rs6gi

y 201 8. dvi kozhasznfs6gi jelentese.

19, 6vi tervekrol 6s a foly6 6pitkez6sr6l

levezeto elnok koszonti a megjelenteket, megdllapitja,hogy az

valamennyi tagja ielen van.

lo napirendek keriiljenek megt6rgyal6sra. A Bizotts6gtagai az

:, a napirendi pontok modosit6s6ra javaslatot nem tettek'elfogadt

L

te a kettos kdnyvvitelt vezeto egydb szervezet egyszer[isitctt

irs6gi rnell kletdt, A Halasi csipke Kozalapitvany 2018" 6vi kozhasz-rrtisagt

n tbglaltakat,

mdnyes 6vet zirt, minden mutat6 jelentos emelked6st mutat'

ydirs t tr.rdhat maga mdgdtt.
lett mi6rt lett -884'000.- Ft az eredmdny. A CsiPkehaz

k66rt dicsdret illeti.

lelve. elmondja. hogy az amortizacio 6s a kdszletcsokkends az

:dmdny negativ lett.

atban is az, egyes munkafolyamatokat nektink kellett

tdLst utolag lbguk nregkaPni.

lotte sz6l6hoz, sz€p, eredmenyes dvet z6rt

mddiiiban is. ami elobb vagy ut6bb vissza
a Halasi CsiPke.

fog kdsztinni az
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Mir
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A
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eltigyelo Bizo
cideserol kdszrilt

Sriumnak.

os: Jerdmi6s Bd
ido: 2019.05.

ndta. hogy az i
tjes 6talakit6s jI

lten fbntosnak
vdgig tudtak l6t
6llit6 terem 6tal

me ozoen bez6rni.

T, egy ktil

I1 az dvben is a

Inln
AK

Az
ered

PA piilyivat tj
nyhirdet6se

t\ 6sodik fdlevben
Ajukat. a 16

efid

lleri a t6jdkoztat6s el

i J6zsef: A
oddsdrol, azt el

ezen napire
gyelo Bizotts6g:

19,05,08.s2. H

Elzt dl'etoen a testii az alii i egyhangir hatdrozatot hozt6k:

Az 6rt6kesit
ndelest

bevdtele tavaly jelentosen emelkedett, sikeresen inditottiik az
Ma m6r heti rendszeressdggel rendelnek Halasi Csipkdt

6sra ai6nl
v k6pet ad a Halasi Csipke Kdzalapitvdny 2018. dvi

ekkel egyeb 1. bejelentes nem volt, ez6rt az alitbbihatitrozatothozta a

s6g egy lag elfogadta a Halasi Csipke Kcizalapitv6ny 2018. 6vi
jelenteset azzal,hogy azt elfogad6sra aj6nlja abesz6rnoloj6t kozhasznirs69i

II,

zgato t6.iek ta jelenlei,oket a 2019. dvi tervekr6l elkdpzelesekrol.

i ev a fehiii ds dtalakitas nriatt csendesebb lesz a tavalvin6l.
ir.rs kcizepere befejezodik, j[rnius 14.-en terveznek egy iinnepdlyes 6taddst 6s

tartja. hogy a dpitkezes alatt nem kellett a Csipkeh6zat teljesen bezdrni, igy
rl6kat fogadni.gat6kat es v

it6sa es rij rendezesek bedpitdse miatt k6t h6tre kell majd a megnyitast
ido alatt tudnak kitogat6kat fogadni.

kirste retro fot6kiSllit6st, ezen az elmrilt idoszak legfontosabb
fd a kozdnsd

k6sos kirllli on es megjelendseken a Halasi Csipke is reszt vesz.
szeretnenk a Szerbiai partnerrel kdzcisen piiyian| ennekszakaszd

a megnyitiis
tok pedig e

a ptiyinati lehivdsa csak 2020-ban fog realiz6l6dni.

utiin a dolgoz6k jobb munkakriri.ilmenyek kozdtt vegezhetik
itikusabb, szebb kdrnyezetben tudjuk fogadni, amitol az

vekedeset r,'6r



gyelo

: Szecsind
ido: Folyamatos

egyeb
megkdszdnte

rfu te ,i),u bcw
i6s Bdl6ne
nOk

evi el
eg,1'han j6vrihagy6lag tudom6sul vette a Csipkehiz igazgat6jrinak

. Az tfiakrkitSsok 6s fehijit6sok befejezds el6tt 6llnak,
megnyitj6k a felujitott Csipkeh6zat.

megjelerrest

III.

i tagok 6s a megjelentek reszerol nem hangzott el, Jer6mi6s
az tilest 17 ora l5 perckor berekesztette.

K.m.f.t.

'!-L--^----
. Horv6th R6bert 

*t
F.B. tag

L-<<o--
Szabadi J6zsef

F.B. tag

A



kett6s kiinywitelt'yezetii egy6b szervezet
6ves besziimol(ija 6s kiiZhasznrisdgi n

Viselt n6v:

Sziilet6si

SzUletdsi

Sziiletdsi

SzUletdrsi

Els6 uton6v

cint

Miiria

neve: 
lMagyarorszdg _

mro-ur-4!

Csaliidi ndrv TovAbbi ul.irnev'ek

ld6szak : eo6sz6vm tdred6kciv! Effi-EE-ffi EEEE-EEI_EE
id6szak kezdete -TOOszak Gie

r) 0 0 0 0 6 7

nyilv6ntart6 bfr6s6g megnevez:6s;e:

BekUld6 (akinek az 0gyf6lkapujfn llerers:ztUl a l<6relem bektild6sre kerUl)

lSzervezet /

1'Elektoniku:;

szem6ly szerve2:eti egys6g f6trb adatainak megjelenirl6se
es;eten mesoh - nent irhat6 - rneztik.)

papfr alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2019.0tt.13 13.4G.55

Neve:

rdrsy6rr: trfltrF]

El6tag

r--l



A kett6s kiinylvitelt rrrezet6i egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves bes;z6molfijia 6s ktizhasznusfgi melleklet

a beszimol6 (6s kiizhaszn0siigi mell6klet) az al6bbiak k6zii! melyiikre vonatkozilr!

szervezeti egys6g (sz6rmazt;rtott jogi szem6!y)
tE

u
Szervezet

Szervezet

Koztertilet

Hdrzszirm'.

KozterUlet

Hiizsziim:

Bejegyz6

Szervezet I

Szervezet,

K6pvisel6

Keltez6s:

E]EEE
'll-elepUl6s:

ALAS

Kcizteriilet jellege'EA_l
Ax6 f-]

szervezeti egys6g neve:

szeryezeti egys6g sz6lkhelye:

mm '11-elepUl6s:

m-m

Ajt6: f-l

sz6m:
szeruezeti egysdg eset€ben: "Anyaszeruezet')

ololololol6lT

szama:

t4i ml FTmlol-,fl i tryle_E /EIisze rve zeti egys6g e se,td ben :
i nyi tvAnit6 hatdrozat :;zAma)

i szem6ly szerve:zeti egys69 a,d6sz6mer: EI4EEIIEEE -E- E]Iq

i szem6ly szerv€rzeti egys6g
n(]ve: Horviith Anik6

t;;t[i]EFt-tdFt-Etil

A szervezetet bfr6siig megnevez6se: 1t5,rgy6v:

eo6sz:6v [[ tire lek evf] EEEtd-EFI-EE ElEtlE-EIZ-EE
iddsz:ak kezdete id6s;zak l'69t-.

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2 019.05.13 13.46.55

20t18. 6v

Kr:cskem6ti

[rr^ I 
L6Pcs6haz: 

t-] 
Emerer:



Szervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve:

A, kettds kiinywitelt vezet(i egydb szervezet egyszeriisitett
6ves beszfmolr5ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet

Azegyszerijsitett(lvesbesz6rrol6nn6rlege (Adah)kezerrorintban.)

1nr-rivnx;

lnasszfvAr;

Ny.v.:1.3 A papfr alapon nem kiildlhet6 be! Nyomtatva: 20L9.0r5.13 13.46.55

2018. 6v

El5z5 6v El(iz6 6v
helyesbit6sr-,

Tiirgyev

,A. Elefeltetetteszkozok

l, lmmaterialis javak

ll. Ti,rgyi erszk6zok

I I l. Berfektertett p6nzUgyi eszkozdk

B, Forgieszkdzdk 247 379

l, K6szlete,k

ll. Ktr'retel,lsek

lll. Ert6kpapirok

l'y'. Pr!nzeszkozdk 2411 379

C. hktfviddbelielhatiirolSsok

ESiZKOZ15K C)SSZESEN 247 379

D. SiajAt tSke 247 379

l. lndul6 t6ke/jegyzett t5ke 100 100

I l. T6 kev6ltoz5s/eredm6ny L46 L47

lll. Lekdtolt tartal6k

l\,/. Ert6kel6si tartal6k

\/1. Tlugy6vi erdem6ny vdllalkozasi tev6 l.tenys69 br6l ll L32

E. C6ltaffal6l.lok

F. kl6telezetts6gek

l. Hdr.'asorolt kotelezetts6gek

ll. Hor;sz0 lel6rat[ kotelez:ettsdrgek

lll. Rrlvid lejaratf kotelezettseelek

(3. F,assz:lv iddbeli elhatdroldsok

FORRASOK OSSZE,SEN 247 379



y'r kett6s kiinywitelt vezet,6 egy6b szervezet egyszerrlisftett:
6ves besz6mol6;f a 6s kiizhasznrisigi mell6klet

Az egyszen(sitett,f1rs5 [,ss2dmol6 eredmdnykimutat6sa 
(Actatoh. ezerrorintban.)

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti eglts6g nevre:

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kiildhetS be! Nyonltatva: 2019.05.13 13.46.55

2018. 6v

A laptevtike nys6g V6llalkozasi tev6kenys6tl ,)sszt:sen

el6z5 6v eh5zei ev
helyesb:test?

t^rgyev el6z5 6v el6zd 6v
helyesb[tese

6rgyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbltdse

6rgyCv

1. Ert6kesit6s nr:tt6 Zrrbev6tele

2 Akivelt sajat .eljesitm6nyek
6rt6ke

3, Egy6b bev6telek 5 03t5 5 017 5 035 5 017

ebbSl:

- tagdij

- alapft6t6l kapr:rtt befizet6s 5 0010 5 000 5 000 5 000

- t6mogat6r;ok 35 L7 35 L7

ebb6l: adomAnyok

4. P6nzU gyi mUvelett-'k
br:v6telei

A, Osszes bevdrl:el (1+-2+3+4) 5 03i5 5 017 5 035 5 017

ebbSl: kozhasznf terr6kenys6g
bev6telei 5 0315 5 017 5 035 5 017

5 An,Tagjellegri raford itasok 34 35 34 35

6, Szemelyi jellcg( rrifordft6sok

ebb6l: vezet6 ti$zts6gvisel6k
juttatdsai

7 Ert6kcsokken6si leirds

B Eg,16b rdfordltdsok 5 000 4 850 5 000 4 850

9. P6nzLigyi mUveletek
ralord rtasat

B. Osszes r6forditas
(5+6+ 7+8+9) 5 03,4 4 885 5 034 4 885

elcb6l: kozhasznI tel,6kenys6g
rlLford itiisai 5 03,4 4 885 5 034 4 885

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A.B) 1 L32 1 L32

1tl. Ad6fizetesi ll0telezetts6g

D. Targy6vi eredm6ry (C-10) 1 t32 1 L32



A kett6s kiinywitelt vezetii egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimolt6ja 6s kiizhasznfsSgi mell6klet

2018. ev

Az egyszer(isftett 6ves besz6mo16 eredm6nykimutat6sa 2. (l\datokezerrorintban.)

Kiinywizsgiil6i ziirad6k

ald vannakl tdmaszhra.

Szrervezet I Jogi szervezeti egys6g neve:

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 b,e! Nyomtatlra: 2r!1119.05.13 13.46.55

r\laptel,6k.ent7s6g Vdllalkozasi tev6keny:;69 Oss;zesen

el6zd 6v eliizd 6v
helye.sbiRisel

brgyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbltese

tArgtev e16z6 6v elSzd 6r,,

helyesbitdse
brgyev

Taij6koztat6 adalok

A. Ko;rponti kolts,6gve:t6si
t6mogatds

ebb6l:
- normativ tiimogatds

B. Helvi onkormiinvzati
kcr ltse(vet6:;i tdrn o!7at6s 5 000 5 000 5 000 5 000

ebbSl:
- normatlv tiimogat6s

C. Az Eur6p,ai L'ri6 struktur6lis
alapjaib6l, illetve a Koh6zios
Alapb ol nytiitort t6mo gatds

D Az Eur6trai Ll1i6 kllts6g-
vert6sribcjl vagy rn6s iillamtol,
nermzetkbzi sze.vezett6l
sz.ilmaz6 tZmogat6s

1t6 L7 1( L7

F. K6;lszolgdltatilsi br3v6tel

O, OOor"'3nr7ok
119 1!

m tsen ! Nem



A lkett6s kiinyvr,ritelt vezlet6 egy6b szelvezet eg_yszerfisitett
6ves beszimol6jia 6s Liiizhasznris6gi mell6klet

Jogi szem6ly szervez,eti egys6g aLzonos;it6 adatai

vdgzett alapc6l szerinti 6s k6z:hasznf tev6kenys6gel.l bemutat6sa

ter.r6kenys69ek bemu tatisa (trevdrkenys69enk6nt)

1. Szervezet

, Enln rerepur6s:

H6asz6.m: [--_l L6pcsrshaz: t__] Emetet: [_]
I Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hatirozat sz6ma: EE[,E/m

0l0l0l0l0l6l7
/.logi szem6ly szervezeti egy'seg ad6s;z6ma: EIIEEEIEEE-I!_E]t-'
/ .logi szem6ly szervezeti egy'r;69 Anik6

': S:Iervezet

EEEE rerepiir6s:

szem6ly szervezeti egys6g

tevdkenysdg segit6se, a tehets6gek gcndoz{s.a, valanriltt a

'. 615 term. szemdilyek 6s szervezet

tev6kenys69b5l r6,szesUl6li l6tszdma:

tev6kenys69 f6bb eredm6n!/ei:

az rqyestiletek tis tdrsadalmi s;zervezet€k p*lyiiztau{sdn*k relnogatdsa Kiskunhalas

Ny.'v.:1.3 A papir alapon nem kUldlret6 be! Nyomtatva: 2019.05.13 13.46.55

20118. 6v

Emelet l-1

1.1 N6v: Sz,ervezet

Kozterulet neve:

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egysdg

t(ozterr,llet jellege:

versenyspcn
margas szi nt0 utinp.6tllds

lehet6sftSek javftdsa-

3.2 Ktizhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6cl 5 l<cizfeladat, jogszab6lyhely:



A kett6s kiinpruitelt'vezet6i egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves bes:z6mol6ja 6s kiizhaszntisdgi mell6klet

6. Vezert6

jutattesok ki mutat6s;a
(Adatok ezer forintban,)

se16knek nyUjtott juttatiis

Sizervezet I sz,em6ly szervezeti egys6g nerre;

Ny.v.:1,3 A papir alapon nem ki.ildlret6 be! Nyomtat'va: 20:19.05.13 13.46.55

20t18. 6v

5.1 C6l :;zerinti juttat6s megr evez6se El5z5 6v Tiirgy6v

kisl(unhal6.si Sportszeruezetek m(kdd6si tamogatisa 5 000 4 850

5.2 C6l :;zerinti juttates megnevez6se ElSzd 6v Tdrgy 6v

5.3 C6l :;zerinti jutattas megnevez6se El5z5 6v Tdrgy ev

C6l szerirrti juttatdsok kimutat6sa
(6ssz:esen) 5 000 4 850

C6l szerinti juttat6sok kimutatasa
(minddsszesen) 5 000 4 850

6.1 'll'iszlseg El6z6 ev (71 Tlrgy6v (;l)

6.2 '11-iszlr;69 El5z5 ev (71 Tdrgy 6v (:z)

A. \/ezertl6
juttatis



l\ kett6s kiiny.witelt. rrezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimol6ja 6s ktizhasznrisdgi melldklet

jorg6ll6s meg6llapitds;Ahoz szUks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

llemad6 meqhat6rozoll r6sz6nek az
szerinti felhlszndlds:ir6 I sz6l(r

t6rv6ny alapjAn Atutalt dsszeg

ai Uni6 struktu16lis alapjaib6l, ill'etve
Al;apb6l nyfjtott tilmogat6s

(a kii:z6rii
2oos. evi

munk6j6ban kOzrerm(k6d6 lk6z6rdel<fi 6nk6ntes

iink6ntes
tdrv6nynek

$) a) [(81+82)/2 >' 1.0Ct0.000, - t=t]

@) b) [K1+K2>=0]

(4) c) (t 1+ t 2-A1-A?) /(H.1+ H 2)>,=0, 2 !i,l

(5) a) [(C1+c2)/(c1+Gt) >=o,o2tl

(5) b) KJ 1+ J 2)/(H 1+ uz1>=9, 51

(5) c) [(L1+L2)/2>=, 70 f5]

Szervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve;

Ny.'v.:1.3 A papir alapon nem kiilldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.13 13.46.55

2i018. 6v

Alapadatok ElSzd 6v (t) T6rgy6v (12)

B. Eves iisszes bev6tel 5i035 5 017

eblb6l:

16 L7

D, Kdrzszolgiltatisi bev6tel

E. No,rmatlv tSrmogatis

G. KorrigSdt be,v6tel [B-(c+D+E+F)] ti 019 5 000

H. osszesr rdforditds (kiad6s) !i 034 4 885

l. Ebb6l szemrllyi jellegU r6forditris

J. Kdz:has;zn( l,ev6kenys6g rdford [t6sai Ei 034 4 885

K. Ad6zott eredm6ny I L32

E rSfor rAs e I I ltotls 69 mutefi1i Mutat6 feliesir6se

lgen I'lem

E u
E u
tr D3

Tarsad al m i t6.moga:tottsag m utat.l6i Mutat6 terresit6se

tr )<

tr u
tr D'



l\ kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egy'szeriisitetrt
6ves bersz6mol6ia 6si kiizhasznrisigi mell6klet

kdzponti kOlts6gvet6s

cinkorm6nyzati ktilts6gvet6s

m

n
rdmosatds.l*a !

!
20 7t8.O7.Ot-2018. 12. 31

T6rgy6vben felh arsz:ndlt 6sszeg r6szlete:z6se jogcimenkrint:

Tilrrrogat6s tiirgyrivi f e I has;znil6s6nak sz,iive ges bem utat6sa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb te'v6kenys6gek 6s programok bemutatiisa

Szervezet szerm6ly szervezeti egys6g nev,e:

Ny.\/.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 br:! Nyorntatva: 2ll 1.9.0:5.13 13.45.55

2018. t6v

Tdmogatdsi prograrn elnevez6se: SZJA 1%o

T6nrogat6 meq;nevc,z6se :

nemzetl<ozi for16:;

mds rSazdii.lkod6

T6mogatS.s id,litartama:

Tiirnogatiisi 6r:szeg : 16 9)99

- ebb6l a t5rg,76vrer jut6 6sszeg: 16 9)99

- tArgy6vlcen lelhaszn6lt osszeg: 16 9199

- tdrgy6vloen loly6:;itott osszeg: 16 9199

T6mogat6s t[pusa: visszat(rrfternd6 | visszia nem t6ritendS In

Szem6lyi

Dologi 16 gr99

Fell-ralmo;:6si

6sszesen: 16 €r99

A ki sku n lral a;i sz,6khelyli, sponc6! ti tevdl<eny:st
lcapesolat os m tl kri"d€si ki ad*sai nak t*lnr cg atdsl

szervszetek spcrnal



,t
,#ilirEtlJ.jlll

ffiffil

W

l\ kett6s krinywitelt v'ezel6 egy6b szelverzet eg;'szerfisitet,t
6ves b irsziimolkii a 6si kfzhasznfi sdgi melldklet

2018. ev

PK-442

S:zervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve:

K]SKUNHT,I.A: ; vEirossroRrrEE Rr xozn,u p ['rvA ur

TdmogatdLsipt rgram elnevez6se: MUk6d6si c€ll ti tiimogatis

T6mogat(r me1:;nevraz6se: Kislkunhalas VErros 6nkorm6nyzata

Tiimogatls fo asa:

kdzprcntli kdlts6gl'et6s !
6nkormZrnyzati k0lts6gvet6s m

!nem;letkoz:i forrd:s

m6s gaz:dZilkod6 n
T6mogatiis idr tartama: 2018.01.01-201r8.12.3:L

Tiimogatiisi 6r szeg: 5 000 000

- ebb6l a t6rg r6vrc. jut6 dsszeg: 5 000 000

- tArgyevben elhaszndlt 6sszeg: 5 000 000

- tiugy6vben oly6sitott 6sszeg: 5 0r,0 000

Ternogatris tiF JSA: visszat6rltend6 f-lLl
vissza nem t6rftendei 

m

Tirgy6'rrben felhras;zn6lt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szerm6lyi

Dologi 5 0r)0 000

Felhalmozasi

6sszesen: 5 000 000

Timogatis tiirgytivi felha,szn616sinak szliiveges bemutat6sa:

S portpdly*z at ki irdsa 6s sportr en d ezv6nyek uinr ogatSsa.

Az Uzletl 6vben v6Eze'lt f6bb terv6kenys6gek tls programok brsmutat6sa.r ri srEkhelytr, sportEetri tev€X,en'y's{iget vtdyzo u{rsadalmi szenrez€lek sportrendezvdnyeiine}l ds spcrnal
r 0 lsard6si kiadSsai rrak t*nrogaulsa-

Ny,v.:1.3i A papfr :rlapon nem kUldhet6 hre! Nyorntatva: i|019.05.13 13.46.55



kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett
6ves b[szdrmol5j a 6s kii-ihasznrisfgi nrell6klet

Melllkletcsatolva: E
Ereilenvelrendelkezik: m

Mell€klet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Mell€kletcsatolva: I
Eredetivelrendelkezik: !

Mellikletcsatolva: !
Eredetivel renilelkezik,: f|

Mell{kletcsatolva: m
Eredenvelrendelkezik: E

Melllklet csatolva: n
Eredenvelrendelkezik: n

PK442-01

PK-442-02

PK-442-03

PK,-442-04

PK-442-05

PK-442-At6

szem6ly szervezeti egYs6g nel'e;

paplr alapon nem kUldhrc't6 btl! Nyomtatva: 2019.0|i.13 13.46'55

2018. 6v

Csatolt mell6kletek



IIT]CGETLIN KONYVVTZSGAI.,OI JELf, NTf,S

lKiskun ha las Vri ros Sportj :66rr Ktizala p ltvri n v al:r plt6 i na k

'y'd,lerndn.v

Iilvegsxenn a Kiskunhalas viror; sportjiierl Klizalaprirvany (,,.a Tdrsasri$') (6400 Kiskunhalas. hleilesz u. ZgiA.. 0j pk.
lil0a\'/1991/45) 2018. dvi eg,'szr:nisilett dl'es beszimol6j6nak konywizsg6latrit amely egyszenJrsi:eh dve:; beszimolo a
ilOl 8' december 3 t -i fordul6naprz kdszitett mdi'legb6l - melyben az e szliozok ds forilsol< egvez6 vdgdsszer3e 3 79 E Fr,
aL &i1g;vcvi eredmeny alaptevdkenysdgbdl (kOzhasarri tevdkenys€gb6l) 132 E Ft (nyeresdg;) -, es az usyale,len id6pontal
I'dgziidd ii::leti dvre vonatkoz6 eredmdny-kimuatisb(il, valamint a kozfiaszrus6gi rnelletlletb6l hll.

\/dlentenye'm szerint a mellekelt egrs:uerfisitrstt tives beszimolo megbizirat6 es .r,al6s kdpet ad a Trirsas6g 30 I ll. december
3l-en tbnnril16 vagyoni ds pdnziigyi helyzetdrtil, valamint azezenidftrcnttal legz6d6 iiz:leti ivr,: vona*uz6 j6vedelnii
hely'z*drdl a Magyarorszagon hatrillos" a sairnviteh'61 sz<i16 2000. dvi C. trinennyel tisszhangban (a t:rdbbiakban:
,,szinlvite I i torvtfly',).

A, vdlcm€ny alapja

K'onywizsgalatomat a Magy'ar Nemz:d Ktrnyrrvi25g6.lati Standardokkal tisszhar:gban es a konyvvizsgiiiatra vorLalkozo
- Mapyarorsz;igon hatalJ'os - tdrvdnl'ql( ds egyeb jogszabrilyok alapjdn hajtottam v€gre, Ezen :;tandardo r drtelmdberr
fenn6:i16 felel6ssdgern b6vebb leir6s6r: jelerrtds,efiI ,r4 kdryr,-izsgdl| eg1,s;erihitett dtes tbe,t:titrutlti ki)ty.1ti:sgeilariiirt
v uk) l,:l el 6s:; ige" szakasza tartabrazzar.

Friggellen vagy'ok a tdrsasiigt6l a vonatkr:zti., Magyarorszdgon hauilyoi;jogszabril-vokban 6s a l\,lagy,iir Konlvvi:zsgiiloi
Kamara 

', 
A' kdnyvvizsg6l6i hivards magauufiirsi (etikai) szabrilyairdl es a feg,velnri eljdrrisr6l sz:rilo szabzrh,zanr,,-han.

valarnint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintr:tdben a Nemzetkdzi Elikai Stanclardok 'lestiilere iiltal kiadon
,,I(tinl"vvizsgiilirk Etikai K6dr:xe"..ben (ut IEiSBA Kddex-ben) foglaltak s;:erint, ds rne*felelek az
ugyan€zen ;nomr6.kban szerepl6 tr:vAbbi etikli el6iiiisoknal< is.

Meggl'6zdd'1sem, hogy- az irltalitm megsr'rrrz€:tt k0r:ywizsgdlati biz:olyitdl: elegendd es megfeleli alilpot nyirjr
vdlemdnyenrhez.

Egy6b i nform{ci6k: A kOzhaszn risrigi mclltikler .

A;: egleb informricidk a Kiskunhalas Varos Sp,ortj6drt Kdzalapiwany 1018. dvi kozhasznrisdgi melldkler;ibol dllnak.
A vezetds fr:lel6s a kdzhasznrislLgi melldlletrrek a.i50l20ll (X|1.30.) Kormdnyrendelet vonalkoz6 :rldirasai'al
os:szhangban tondnd elkdszftdsdrirt. r{ jelilti:srem,,vdlemdny" szakasz6ba:n az egvs;:erfisitett d./es besziinrolora
adott 'rilemenyern nenl vonatkozik az elllrlb informdci6kra, ds az eg1,ib irforrndci6krzr v(,na1kr-r,z:oan ncl.r.r
bocs{tunk k i semmi lyen form6jri bizonyossdgc,t ny.riJ t6 kcivetkeaetdsr.

Az; eg1'szeni-sitett eves beszimol5 iiltalam vdgr;zettkdnyvvizsgiilat6val kapcr;olatban a;r en lelel6ssdgen: az egycb
infbnnlrciok 6tolvasdsa ds ennek sordn ainnak mdrlegeldse, ,hogy raz egydb ir:fonndcitik ld.nye;3esen
ellr;ntnrondanak-e azegyszeriisitefr il'es besrz6rnol6nak vagy a k6nyvvizsg6lat sor6n szerzettir;mereteirnnek. vagy
eg1'€bktint ri;gy trlnik-e, hogy azok ldnyeges; hib6s *llitrist tartalmaznak. [-la az elvigzr:6 munrk6nk alapjdn iirra a
ko'retkeaetdsre jutok, hogy az e;;ydb inforrn6ci6k ld'nyeges hibiis dllirdsr tartalmaznal<. kotelessergeni err a rcnyr
jelenteni. Ebben a tekinterben nincs jalenteni val6m.

Ir.



A vezet6s [6s az irinyitfssal megbfuott szemdlyek] felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszrirnolddrt

A vezefids fblelds az egyszer{isiteu eves bes;l{mol{rnak a sziimviteli t0rvdnnyel dsszlrangban rdrtdnd es a va}6s

bemut4tas kovetelmdnyCnek megfelel6 elk€szites€drt, valamint az olyan bels6 korrtroll€*. arnelyet a vezerds

sz0ksigesnek tart ahhoz, bogy lehet6v6 v|l)ion az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredd lenyeges hibris 6llit6st6l
mentesr egy:izerilsitett 6ves besziimol 6 e lkdszit6se.

Az egfszenXritett dves beszdmol6 elkdszitd:;e sordrn a vezetes felelOs az€rt, hogy felmdrje a Tiirsasiignak a

vdllalkozds tblytatisdra val6 kdpessig6t 6s az adott trelyzetnek megfelel6en kOzzdtegye a vallalkoziis firlyratis6val
kapcsolatos infonniiciOkat, yalamint a vezetd$ felel a vdllalkozas folyutiis6nak elvdn alapul6 egyszer0sitelt eves

beszfinol6 6sszedllit6sii6rt. A vezetdsnek a vdllalkozds folytatdsanak elveb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek
az drrenyesiildset elt6r6 rendelkez6s nem akadillyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenyseg ti,l1"tatd.s6nak

el lientmondii tdnyez6, kiiri.ilm€n1, nem 6 I I I'enn.

Az ininyitassal megb.izott szemilyek felelOsek a T6,rsasd.g pdnziigyi besz6mol6si folyamatiinak t'eli.ig.,,eletedrt.

A ktiny6,i25g6l6 egyszeriisftett 6ves beszinirol6 kiinywizsgilati€rt vat6 felet6ss€ge

A k0nlvvizl;g6lat sor6n cdlom kell6 bizonyosisdgot rizerezni an6l, hogy az egyszeriisitetr dves beszfnrol6 egesze

nem taftalm€u .akiir csalasb6l, akir hib6b6l ered$ ldnyeges hibris 6llit6st, valamint az, hogy ennel< alapidn a

vdlemdnyemel tartalmaz6 ftiggetlen k0nyvvizsgdldri.jelent6st bocsdssak ki. A kell6 bizonl.'oss6g rnagas lbkri
bizonyossdg, de nem garancia arra. hogy a M,agyar ),lemzeti K0nywvizsg{lati Standardokkal osszhangbein elvegzett
konyvvizsgdlat mindig fekar:a az egydbk€nt ldtez6 l6nyeges hib6s dllit6st. A hib6s 6llit6sok ere<ihetnek csa,l6sbdl
vagl hib6btil, 6s ldnyegesnek mindsiilnek. ha Csszerii lehet az a v{rakoz6s, hogy ezek 6nmagukban vagy egyiittesen

.befolydsolhatjiik a fethaszn6l6k adott egyszer{isilett rives besz6mol6 alapjdn meghozom gaztlasrigi d0nt.eseir.

1r?,*I-Tzeti-Kdnywizqgdlati 
Standardokszerinti k6nyvvizsgdlat egdsze sorin szakmai megitdlest rrlkaln:azok

ds szakmai szkepticizrnust tartok fenn.

es felmdrem az egyszeriisitr:tt 6ves besziirnol6 ak6r csaldsb6l, akrir h ibAbdl ered6 ldn'ye ges hib6s
litasainak a kockdzatait, kialakitom ds vdgrehajtom az ezen koclaizatok kezeldsdre alkalnas

Iati elj6r6sokat, rralamint elegendii 6s megfelel6 kOnyvvizsgiilati bizc,nyirekot szer;:ek a

lemdnyem megalapozdsAhoz. A csal6sb6l ,:red6 ldnyeges hib6s rillftds fel nern tdriisdnak a kock6zara

mint a hib6b6l ered66, mivel a csalds magiban foglalhat Osszejiits:last, harnisitdst, szindekos
r€ves nyilatltozallokat, va,e.y a belsd kontroll felUlirds5t.

a kOnvwizl;g6lart sze,mpontj6b6l relevfns bel:;6 kontrollt annak drdekeben, ho,gy ,:rl1,an

eljdrrisokat teryezzek nreg, amelyek az adotl:. kdrtilm€nyek ktizdtt megfelelde,k, de nem
rt, hogy a Tiirsasiig beh6 kontrolljdruk hatr3konysdgiira vonatkozdan vdlemenyt nyiilv6nitsak

a vezetds d"ltai alk.alrna:zofl; sziimviteli poiitika rnegfelel6sdg6t ds a vezetes dlterl kesziten
becsldsek es kapcso l6d6 [.,62'zdtdteL3k dsszeriisdgdt.

test vonok Ie arr6l., hogy hely6rw'ald-e a vezet€s rdsz66l a vdtlalkoais :tblyratrisrinak r:lvdn

szimvitel alkalmaziisa, valamirt a megszerzeft kOnlrvvizsgdlati bizonyitdk alapj6n i"rrt1l, hogy

l-e ldnyeges bizonytalansiig olyan esemdnyekkel vagy lbltdtelekkel kapcsolatban, amely,lk jel,:nr6s

vethetnek fel a l'rirsasdg vdllalkozfs folytat6sSra val6 kdpesseget illlet6en. Amennyiben aa a

ztetdst vonom le, hogy I€nyeges bizonytalansrig iill fenn, fiiggeilen k6nyvvizsg6l6i jelenreserntren

kell hivnom a figyelmet az egyszenlsitett eves beszimol6ban ldv6 kapcsoldri6 kozr:etdtelekre. va1ry ha

k6azdtetelek e tekintetb,en nern me;lfelel6ek. min6sitenenr kell vdlernenyemet. Koverkezteteseim a

1en k0nyvvizsgiloi jelentdsem ditumdig megszerzett konywizsgdlati bizonyirdkon alapulnak.
li esem€nyek vagy felteltetek azonban okozhatjdk azt, hogy a T6rsasiig, nem tudja a r,;illalkozasr
nt.

lem az egyszer{isiteft d.res besz6nol6 dtfog6 prezentirl6sdt. tbldpitds€t ds tanalmait. beledrlve a

ht

a



tett kozzdt€telekel., valamint drtekelem azt is, hogy az egyszenisilett eves
az alapul szolg6l6 U,gytetek ds esemenl,ek val6s bemutatiisa.

szenr6lyek tudomiisrira homm - egydb kerddsek melletr - a konyvvizsgilat tervez-ett

a k6nywizsg6lat jeler:rt6s megallapitasait, beledrrve a 1'6rsasdg ailtal alkalrnazolt lre]so

dltalam iuonositottjelent,5s hirinrr'ossiigait is. ha voltak ilyenck.

t,l1\{ i r r\ l -!N\ L \,*X= t --
R6zs dni Ta,kric:s Sz i ly i a
Ka m ar a i t ai1 ka ry;r,t izs gdkl
N),ilvdn tartis i szam : 00 598 2

Kis kuilhalas, 2 0 I 9^ 04. 2 6.



Kiskun h n las VS ror liplo rtjfi 6rt K6ca la pfr 
"*'fi 

ny K*rs tri ri u m.
LII{s{rSI

Bern$th Lajm Kelldgium

:0I9.0,5.13, 17-00

J'elenl*ti iv seeriur

.Horvith Auinr a Krratdrium elniikr tidvflzli, €s mrg*llapitja, hogy harfrc,zatklipr,s
rnaj.d 

_a 
nep'irendi pronrok ismerteti. A nre,lldkr:lt napirendi gtontt k*:, 3 igen

fsksri Vincze Brirlinrerl,,r,rezetfinek fsk$ri Vincze Brilintert, hit*lesit6nek Nlagy
Ss hite le$t$t egyhangtilng elfiugedj,6k.

Pdlyd*rtok dcirsm roldl dn ak lr1i{ny*csdgainrk *tn{z$ce
20 I 8-r* beszdmol6 ds lt$rh ns:anrlsdrgi jelent6s elfogarldrn
20[]-*r pdtydz*t kliir{*n
f,gy$b

Horylth A*ikd tijdkoaada e titgoknt, hogy a hi{n3'pdtl:lsok bedrkezre,k, ezrel a ?(rlg-
as pdlyazatbk le-ir6.rhat$ak, S **gtuf errt elfogadjdk. 

- '



2. napircndi pont
HuFr&th Anik$ irnrefieti u ?fi18-t* besa{mol6t, kitdr anuak rdsr,lercire, mely sxrimok
hrilere a taguk n{&tt ismettek" valamint * kuahasmris4gi mettdkletrr ismerted.

Jeu.yffezisre bcrcsdrja a mrrlldkelr besaimolc,r f f . m*iiefl*ij
t Kiskuntrnlas Ydros Sportjdirt Alapiwdny tagjai a' hs$a*mslsr stndzt{k,
kicgdsaitCstlk nem volt.

* pXnt . 3 egyh*ngti $&6r'aimttal, a kiinywi;xigrildi jelenr$s isrrerst6benlt?g1g-es
lurtAroznt szirumal a 201 8-as besziirnoldt *i koztr,asznusrigi jetentd;a;nf,"g;j;;. 

- "

3. napirendi
A Pdiy$zati f6lTq*..ii o rstry*ri {dfftaffir s$rft{ilfibrr&, n jilii,x6k6nyrr
m,elldkletit kipeui" Atkiildesre teriit ax egyestiietek$st, -r-pirr.*,riilj;.'ffi;il1';
L:,.L..-L*|^- t-." ----L -r r^! . 1ki skunh*las. hu web,oldak:n mrryjelenik.

4. uapir*ndi ponr

Egydb tewd$pillsnatnyilag.nincs, r,u fildst Horvdth Anik6 bez*rja

Hrrrvdth Anikdr
Elnflk

20t9.s5.1:i.

{:, *-

,.*&{

{ir" "b}
S ,, .?"r\ur$!' E
B'*t"o" S(h;, .-fl



Kisku n halac V6 nos S portjridrt Kdza Ia piwrii ny Kura t6 ri u m.
lrldsdrdl

Kickurrhalas, fierndth tajo,s' Kotrl€girrm

30urs.13" r?.0tI.

,201$,.0ii.13.

NNY ALATIft"AS

r4pa t'--,
Yinc;ire [tdlint ,,,lrf 4**;
Hon,dth Anikd 11l/'



\/6 ros(! rt Kiizalapfllviny

6400 Kiskunhalas Hrisiik tere 1.sz

Kiskunhalas V6ros Onkorm6nyzata

K6pviselotesttilete 16sz6re

6400 Kiskunhalas

Hosok tere 1.sz

'f isztelt K6pviselo Testiilet !

A V6ros6rt Kozalapitvdny. kurat(rriurnia 20 1 8-ban

f'eladatokat rendben megoldotta.

A 1o f'eladata a Halasi Szi.ireti Napok lebonyolit6sa, amelyet Halas M6dia 6s N
kozosen sikeresen megszerveztiink.

profit Kft-vel

Enrellett az alapszab6lyban meghatiiro:zott feladatokat is megoldotta, igy vit es az egyeb

szervezetek 6ltal szerve zeshez nyrij l.o tt trimo gat6sok lebonyo l it6s6t elvd gezte.

Kiskunhalas v6ros

feltetelezzijk. hogy

rendezvdny.

lakoss6ga 6s a ktirn'y(!krol idel6togat6 venddgek visszajelze alapj6n.

megeldged6si.ikre szinvonalas 6s sz6rak oztato dlm6nyt nyrl t<ltt a

A Kur:at6rium 2019. m6jus 14.-6n 4 igerr szavazaltal tart6zkod6s 6s ellenvdle nelkLil

rvezetek

nyvvizsg616i

Kurat6rium az i.ilesen meg6llapit<>tta, hLogy akozhasznris6gi egyszenisitett 6mol6 val6s

elfogadta a2018 6vi V6ros6rt KozalaLp(t,n'6ny kettos konywitelt vezeto egy6b

egvszenisitett besz6mol6jrlt 6s kdzhasz:nus6gi mell6kleteit illetve a fiiggetlen
jelentest.

k6pet ad a2018-as vagyoni 6s p6nzi.i;gyi helyzetr6l a sz6mviteli tdrv6nyben

6sszhan$ban.

Keiszdnjiik a viiros vezet6sdnek 6s kdp'viselotestiiletdnek, hogy anyagilag 6s lo isztikailag

probldmamentesen tudtuk megoldani a, riink bizott feladatokat koztiik a Sziire

rendezvdnyek lebonyolit6s6t.

es egy6b

KiskuLnhalas 20 1 8.05. 1 4.

irort4

altakl,:al

K<iszonetl.el:

Elnoke



kett6s kiinywitelit've:ret6 egy(lb sziervezet egyszeriisi
rSves beszSmol ri,iaL r6s ktizhasznrrisagi mell6klet PK-442

2018. 6v

A szervezetet nyilvintart6 bfr6siig megneve;z(ls,e:

03 Kecslkenreti'f iin,6nl'sz6

Beki.ild.i aclatai (akinek az ilgyf6lkapuj6n keresztUrl a k6relem bekriild6sre kerUl)

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g f6bb, ardatainak megjelenit6se
(Elektronikus l,iitoltes esetdn mesolt - nem lrhato - mez6k.,l

Viselt n6v:

Sz0let6si n6v:

Anyja neve:

Csal6di n6v

Ile

Els,6 ut6n6v

Katalin

Tovabbi ut6nevek

I
Katalin

Katalirr

SzUlet6si orsz6g neve:

SzUlet6si telepLil6s neve:

SzUlet6si ideje: tfirru-Flz-m

Magyarorsz:69

Nyilviintartasi sz6m:

ld6szak terjedelme: eo6sz6v ffi toreo6k6v[] EEEE-EE-EE

0 0 0 0 1 1 I

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kUldlhet6 be! :20L9.04.29 L2.44.44

El6tag

I___l

Neve:

riirgy6v: ff.ItTrl

id6szal.r l(ezdete id6szak v6ge

W^



A kett6s ktinywitelt rrrez:et6 egy6b sizervezet egyszenisft.ett 
I

6ves besziimol(ija 6s kiizhasznusdgi melleklet I pK_442

2018. ev

Szervezret / Jogi szem6ly szervezeti egys6g never:

irostirt Kiizalapltviny

Azegyszerfi:sitett6vesbesziimol6m6rlege (Adatokezerrorintban.)

El5;26 ev El5z5 6v
helyesbitese

TArgyev

ESZKOzOK lnxrivAx;

A. Befr3ktetetteszkozok 1 685 l_ 105

l. lmmateriAlis javak

ll. T6rgyieszkozok 1 685 1 105

lll. Uefektetett p6nzUgyi eszkozok

B. Forg6eszkozdk 13 259 r"5 6s6

l, Kriszletek

ll. K.6vetel6sek 61 61

lll. Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkozok 13 198 L5 595

c. ,Aktiv id6beli elhatarolasok

ESzKoz:OK oSSzESEN L4 944 L6 761,

FORRASC)K (PASSZiVAK)

D. SajAt t6ke 5 002 3 309

l. lndul6 t6ke/jegyzett t6ke 100 1-00

I L T6kev6ltoz6s/eredm6ny 4 941 4 902

I Il. L-ekotott tartal6k

lV. I-rt6kel6si tartal6k

'V. l6rqv6vi eredm6nv alaotev6kenvr;6ob5l
(koZhasznI tevekenys69b6l) -39 -1 693

'Vl. I-Argy6vi erdem6ny vallalkozAsi tev6kerryrs6gb6l

E. ,Cdllartalekok

F. Kotelezetts6gek I 942 9 952

l. Hiitrasorolt kotelezetts6gek

ll. Hosszri lejarat0 kotelezettsegek

lll. Ftovid lejiratl kotelezetts6gek 9 942 9 952

G. Passziv id5beli elhatArol6sok 3 500

FoRRASoK OSSzESEN L4 944 L6 761,

Nyomtat',/a: 2019.0 4.29 L2.44.44Ny.v.:1.:3 A nyomtatvany papir alapon nenr krildhet6 be!

/ tt/



A. kett6,s ktimywitr:lt'n:zet6 egyeb rszervezet egyszeriisitett
eves besz6mrol6j;l es ktizhasznfisfgi mel]leklet PK-442

2018. 6v

Szervezel: / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

iros6rt Krizalapltvdny

Az egyszer(sltett tlv'es besz6mol6 eredm6nykimutat6sa 2, (qdatokezerrorintban.)

Alaptev5l<enys6g r/iillalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6zd 6v el1zii 6v
helyesbitese'

t^rgyev el6zd 6v el6z6 6v
helyesbitese

tArgydv el6zd 6v el6z6 6v
,helyesbit6se

6rgyev

T6j6kozt;rt6 irdatok

A. Kozponti k6lts6gvet6si
tamogatas 4 270 3 255 4.270 3 255

ebb6l:
- normativ tAmogatis

B. Helyi 0nkorm6nyzati
koltsegvetesi t6mogat6s 8 200 I 080 Ei 200 9 080

ebb5l:
- normatfv tAmogat6s

C. Az Europai Uni6 struktur6lis
alapiaib6l, illetve a Koh6zios
Alapbol nyujtott tAmogatAs

3 59s 3 595

D. Az Eur6oai Uni6 kolts6o-
vetes6b6l vagy mAs Allamiol,
nemzetkozi :;2ervezettdl
szdrmaz1 tamogatas

E. A szernelvi iovedelemad6
meohatArozirtf 16sz6nek az
addzo rendelkez6se szerinti fel-
hasznAlSsArr5l sz6lo 1996. 6vi
CXXV|.torv6ny alapj6n itutalt
osszeg

F. Kozszolgiiltat6si bev6tel

G. AdomAnyok

K6nywizsgAl6i zirad6k
Az adatok kortywizsgAlattal da vannak tamaszlva. m tsen n Nem

Ny.v.:11.3 ,A nyomtatvdny papir ala.pon nerm krildhet6 be! N yo mt;rtva: 2"019.0 4.29 !2.44.44

:,1,
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A kett6s kiin'y'witelt veilet6 egV6b szerv'ezet eg\iszerfisiitett 
I

6ves beszdnnoloja 6s kiizhas:znusagi mell,eklet I pK_442

2018. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g nevr::

6ros6rt Kozalapitvdny

5.1 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z(i riv Targyev

Kisebbs6gi rendezv6ny t6mogatd.sa 500 500

5.2 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z(i riv T6rgy 6v

Dijugrat,6 Orsz69os Min6sit6 verseny 2 000 3 000

5.3 Cel szerinti iutattas megnevez6se ElSzti riv Tdrgy 6v

CEI szerinti juttatdsok kimutatisa
(6sszesen) 2 500 3 500

C6l szerinti juttat5sok kinrutat6sa
(nr indoss:zesen) 2 500 3 500

5. Ct!l s;:erinti jutattAsok kimutatasa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezetci tiszts€,gvisel6knek ny[jtott juttatAs;

6.1 Tiszts6g El6zd 6v (1) T lrgyev (2)

0 0

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (1) T{rgy 6v (2)

A. Vezetci tis:ztsegviselciknek ny0jtott
juttatds (nrinddsszesen) : 0 0

Ny.v.:1.3 l\ nyomtirtvAny papir alapon nem kiiklhr-.t6 be! Nyonf tatva: 20L9.04.29 L2.44.M

/,
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l\ kett6s kiinywitelt vrezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett 
i

t6ves beszdLmolo,ia es kiizhaszrrusdgi mellleklet I px_00.,

20L8. ev

Szervezet / JoEi szem6ly szervezeti egys6g neve:

F ero s grt Xri zat,apitv.iny
I

Nyomtafua: 20t9.04.29 t2.44.M

),r0"r"1,(r(

TAmogatAr;i program elnevez6se: Diijug rart6 O rsz6Lr3os Min6sft6 Vr:rseny

TAmogato megnevez6se: t(i skun lralar; \/dLros ()nkormdnyzata

T6mogat6s forrAsa:

kozponti kOlts6gvet6s n
onkornrAny,zati kolts6gvet6s m

!nemzetkrizi forrAs

miis gezd6Jkodo !
T6mogat6s idStartama 21018 6v

T6mogatdsi osszeg: 31 000 000

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 3t 000 000

- tdrgy6vLren felhasznAlt osszeg: 3 000 000

- t6rgy'6vbren foly6sitott 0sszeg: :r 000 000,

TAmogatis tipusa: visszat6rltend5 n vissza nem teritend6 [l
Tiirgy6vben lelhas::n6lt osszeg 16szletez6se jogcimerrk6nt:

Szem6lyi

Dologi :r 000 0llcl

Felhalrnoz6si

Ossze sen: 3 000 otlcl

T6mogat6s l.drgtr6'vi llelhaszn616s6nak sziiveges bemutat6sa:

tdnrogatis cdlja az volt, hggy a lovasversenyt mindl szinvonalasabban tudia megrendezni a Kiskunlralasi Lovas
rndtltiunt Egyesiilet. E cdlkitt'iz6s nagyon jtlnal< 6s hasznosnak bizonyult, lriszen Kiskunlralas lakossdga 6s

i lakosok nregel6ged6s6re igen na.g'p rszinril ndzdsereg drvendezen a rendezv6nynek.

Az Uzleti 6vben v6gzett fiibb tev6kenys6r;ek 6s programok bemutat6sa

loverseny 2018 6prilis utol kerrilt meS 30 versenyszdnr, 6s kb 850 klr. 250 Io 6s tobl:
ninr 150 versenyzO r6szv6tel6vel.

Ny.v.:11.3 ,A nyomtatveny papir ala.pon nernr krildhet6 be!
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l\ kettds kiinywitelt vr:zet6 egy6b szervezet egyszeriirsitett
eves beszdLmoloja 6s ktizhasznusdgi mellleklet PK-442

2018. ev

Szervezet / Jogi szerm6ly szervez-eti egysdg neve:

drosdrt Kir zalap itvdny

Tdmogat6si program elnevez6se: E:gyutt a llalasi l<ulturaert

T6mogat6 megnevez6se: ME-nios; fejles;zt6si Alap

T6mogatds forrAsa.

ko,zponti ktiltsegvet6s m

6nkorrn6ny'zati kolts6gvet6s !
!nemzet:k0zi forrAs

mirs gaLzd5lkod6 !
T6mogat6:; id6tartama: 2018 6v

TAmogat6si 6sszeg

- ebbol a tdrgyevre juto Osszeg:

- targy6vben felhasznAlt osszeg: 3 551 563

- t6rgyevben foly6sitott osszeg: 3 595 200

Tdmogat6s tipusa: visszat6rltend6 ! vissza nem teritendci !
Tiirgy6vberr fellrasz:ndlt cisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 3 551 563

Felhalmoz,Asi

6ssze:sen: 3 551 563

T6rnogatds t6rgy'6r"ri l'elhaszn6liisdnal,l szciveges bemutat6sa:

Az Uzleti 6'vben v6gze:tt fdbb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Ny.v.:1-.3 /\ nyomtiatvany papir alapon ne,m krlldhetci bel :2019.04.29 a2.44.44
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l\ kett6s kiiny'wite:lt r,'ezel6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
i

rSves beszairnolo iia 6s kiizhas,znusdgi mellleklet i pK_442

2018. ev

Szervez()t I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ne,ve:

Nyo rmtatva: 20L9.0 4.29 L2.44.44

TAmogatdsi program elnevez6se: XXXX.lizUr,eti Napok

TAmogat6 megnevez6se: Kunsdg-Hals Nonprofit Kft

T6mogat6s forrdsa:

kozponti k0lts6gvetes n
6nkornrdnyzati kOlts6gvet6s !

!nemzetkr)zi forr6s

miis gazd6lkod6 m

T6mogat6s idStartama: 21019 6v'

T6mogatAsi osszeg: :t 000 00cl

ebbCil a tArgyevre jut6 dsszeg:

- t6rgy6vben felhasznilt osszeg:

- t6rgy,6vben foly6sitott 6sszeg: :r 000 otlcl

T6mogat6s tlpusa: vis;szat6rltend6 n vissza nem teritend6
m

T619y6vben felhaszn6lt osszeg 16szletez6se jogcimerrk6nt:

Szemelyi

Dologi

FelhalrnozAsi

6sszesen:

T6mogat6s t6rglrf'v; llelhaszn616s6nak szdveges bemutat6sa:

Az Uzleti 6vben v6gzertt f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Ny.v.:!1.3 /\ nyomtatvany papir alapon nerm kUlrChet6 be!
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A ketttfs kti_nywitr:lt'vr:zet6 egy6b szervezet eqyszertir
eves beszamoldja es kiizhaszrrrisdgi mel-leklet

2018. ev

ftett

PK-442

Szerve;zet / 1i szem6ly szervezeti egysdg neve

t'dros6rt Koz r6PtlVdHy

Csatolt letek

liti!
PK-442-04 Jel

PK-442-05 Me

PK-442-06 Eg;

nywizsgdl6i jelentds

veges beszdmol6

yzdkonyv

'nldti iv

Thatolmazds

6b

Melldklet cst

Eredetivel re

Melldklet cst

Eredetivel re

Melldklet csc

Eredetivel re

Melldklet csa

Eredetivel re

Melldklet csa

Eredetivel re,

Mell4klet csa

Eredetivel rer

olva: m
rdelkezik: E
olvo: I
delkezik: n
olva: n
delkezik: n
tlva: n
delkezik: !
tlva: E
Celkezik: I
tlva: n
lelkezik: n

Ny.v.:1_.3 A papir alapon nenr be! 20L9.04.29 72.44.44
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T'eljess6gi nyilatkozat

Ddtum: 2019. 6prilis 29.

R6zs6nd Tak6cs Szilvia kOnyvvizsgill r6szdre

A jelen teljessdgi nyilatkozat a v6rosdrt Kiizalapitv6ny (,,a Tiirsasdg") 2018.12.3l-dve
vonatkoz6 besz6mol6j6nak--(a mdrleg, az eredmlnykimutat6s 6,s a klzhasznrisagi jel
pdnziigyi kimutatiisok") 6ndk 6ltal elvegzett kdnyvvizs gillatixal kapcsolatJsan
kOnywizsg6latnak az a cdlja, hogy vdlemdnyt nyilv6nitson arr6l, hogy az dves besz6mo
val6s kdpet ad a2000. dvi c. torvdnnye.l ("a Sz6mviteli t6rv6ny") osszhangban.

Elv6gQzve mindazt az nformdciilkdr6st, amelyet sziiksdgesnek tartottunk a nyi
legiobb tudom6sunk 6s meggy6z6d6stink szerint megerdsitjiik az alilbbiakat:

P6nziilelVi kimutatdsok

Tisztdban vagtunk azzal, hog, a kanywizsgdlatot azzal az alapfeltdtelezdssel
vezetds ds az irdnyittissal megb[zott szemdlyek elismertdk ds 6rtih hogt felel
a pdnziigti kimutatdsoknak a vonatkoz| pdnzilg,ti beszdmoldsi
t ort 6nd e I kds z it d s d drt, b e I e drtv et, ahol r el ev dns, az o k v a I 6 s b emut at as dt.

Feleldssdgilnk az olyan belsd kontroll kialakitdsa ds mfrk\dtetdse, ameryet
irdnyitassal megblzott szemdlyek sziiksdgesnek hqtdroznak meg ahhoz, hog,t
olyan pdnzilgti kimutatdsok keszitdsdt, amelyek nem tartalmaznak akdr csaldsbr
eredd ldnyeges hibds dllitdst.

Te lj e s ft e tt iik a ka nyw iz s gdl at i nn e gb [z ds i s z er z 6 d d s b en r a gz {t et ett k6t e h
me gfel el 6en a m i fe I e I 6s s 6 giink v olt a p dnzii gt i ki mut at d,s ok Sz dmv it el i
tdrtdnd elkdszltdse ds bemutatdsa, valqmint meggtdz6d1silnk, hogt a
megblzhat6 ds val6s kdpet adnak a cdg vagtoni, pdnziigti 6s jTvedelmi h

A szdmviteli becsldsek kdszftdse sordn, beledrne a val6s *rtdken
alkahnazott j el entds feltdtel ez ds ek ds sz erfrek.

A kapcsoltfelek kozotti viszonyok ds iigletek elszdmoldsa ds kazzdtdtele a
dsszhongban t1rtdnt.

4.

5.

Elvdgeztilnk minden olyan m6dos{tdst, amely a mdrleg fordul1napja utdni
esemdnyek miatt a pdrailgi kimutatdsok tekintetiben kiigazittist igdnyelt.

7.

8.

9.

Megerflsftjtlk, hogt a pdnziigti himutatdsokban szerepl| nem helyesbitett hibtis
nem ldnyeges sem egtedileg, sem hsszessdgdben a pinzilgti kimutatdsok
elszdmoldsokban marad6, .az adazdsban fettdrt nem jelent1s, de ki nim
egteztet€sdnek 6s j avitdsdnak fetetdp sdge a vezet*st terheli.

A tilqidonosok, vezetds ellen&zdsl rendszere rdv6n megfelelden kezeri o
kockazatdt.

Nincs tudomdsunk egtbb bdrminemp linyeges tartozdsrill vagt *6vetel6sr6l,
be lydsolnd a cdgttnk phnLagyi helfizetdi. -

)Vdsdk tere I.

vegz6d6 6vre
egyutt: ,,a

amely
megbizhat6 6s

:megaddsdhoz

hogt a
tar,tozn.ak

t)sszhangban

vezetds ds az
teg)e

akdr h,ibdb6l

amelynek
Asszhangban
kimutatdsok

az dltalunk

i torvdnnyel

hatdsa
ndzve. Az

hibdk

hamisftds

jelentdsen

frl



II

t0. Nincsenek a Tdrsasdggal s:zemben olyan nem drvdnyesttett igdnyek (pl.
ldv et e I ds e k), am ely e k dn dny ets {thet 6k I enndne k. A z al db b i kd r dds ekb e n
Ondk r endelkez,ls dre bocs dt ottunk:

a. A Tdrsasdggal ^szemben fuggdben vagt ftiyamatban ldv6 hat1sdgi,
eljdrdsok (idedrtve a kdrtirftdsi pert).

b. A Tdrsasdggal szenryben jogerdre emelkedett hatdrozatban
amelyek anyagi hatd,ssal lehetnek a Tdrsasdgra.

A szdmviteli nyilvdntartds, ami a pdnziigti informdci| alapja, pontosan 6s
m e gfe I e I 6 r d s z I e t e s s d gg e I tiilcr 6z i a c 6 gilnkn e k d s I e d nyv dt t al at ain ak ii gt I e t e it.

12. A cdgiink megfelelf jogcimmel rendelkezik valamennyi tulajdontiban l6v6
a kOzAltielzdlogon kiviil egtdb zdlog nem terheli.

13. szerzdddseink mindazon szempontjainak eleget tettiink, melyek nem teljesitAs
befolydsolruik a pdnziigti kimutatds okat.

14. A szdmviteli tdrvdnnyel dssztttangban szdmoltuk el a szdrmaz1kos t
ilgileteket, beledrne annak a fedezeti kapcsolatra, a Tdrsasdg fedezeti iigtte
kockdzatkezel1si cdljaira 6s stratdgidira, valamint a hat1konysdg kezdeti
mdrds,ire vonatkoziformdlis dlokuruentdci| elkdszitdsdre vonatkoz6 elfitrdsait.

15. A pdnzilgti kockdzati kitettseigre 6s pdnziigikockdzat-kezeldsi cdfainlva
vonatkoz6 informdci6kat a szdmviteli torvdnnyel dsszhangban megfelel1en be
jelentdsben.

16. Nem merilltekfel olyan jttlenn1s kdrddsek, amelyek szi)ksdgessd tenndk az e
kimutatdsok ismdtelt kozzetdteldt vqg) az elSzd iddszaki hibdk korrigdldsdnak
oszlopban tdrtdnf megjelen{tds'dt a tdrgtiddszaki pdnziigti kimutatdsokban.

A rendelkez6sre bocsdtott inform6ci6

v agy v dlt cs aJ dsr a v onat koz d dl t' itris r.6l.

L Megadtuk dnolcnek az aldbbia,tat:

v al amennyi inform dci 6t, ltdldyiul nyilv dntartds okat ds dolcum entumokat,
anyagokat, amelyek relevdrwak a pdnztigti kimutatdsok elkeszitdse
szempontjdb6l

a tovdbbi informdci6kat, amelyeket kertek tdliink, valamint

o a korldt'lan hozzdferdst a gazdiilkod1 egsdgndt lev6 szemdlyekhez.

valamennyi digiet rdgzitdse m,zgtdrtdnt a szdmviteli nyilvdntartdsokban, ds
kimut at ds o k tiilw 6z ik.

Kozdltilk ondkkel, hogt tnegi,tdldsiink szerint mekkora annak kockizata,
kimutatdsok csalas kdvetkeztdb,zn liinyeges hibds dlt{tdsokat tartalmaznak.

Kdzdltiik Ondkkel a Tdrsasdgot drint6, az aldbbiakban felsoroltak r6szv6tel
csaldssal vagt vdlt csqldtssal kapcsolatos valamennyi informdci6t, amelyrfll tudc

o vezetds

o a belsd ellendrzdsbenfontos szerepetjdtszd munkattirsah vag

2.

J.

4.

5.

o mdsok, akik esetdben a csarlaslMk ldnyeges hatdsa lehetett a pdnziigti k

Kdzdltiink ondkkel minden tnJbrmdciilt bdrmely, a Tdrsasdg p1nziigti t
munkav dll al 6h kor dbbi munkcv dl lbl 6k, el emz6k, s z ab dtyoz 6i, og, ito ot

Kitzoltiink Onokkel minden ismert tilrrdnyi ds szabdlyozdsi meg nemfeleldst vag
felel4st, amelynek hatdsaitfigtelembe kell venni a pdnziigti kimutatdsok elkdszft

el nem dt'i)lt
informdci1t az

bir6sdgi

koveteldsek,

megb{zhat6an,
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l6nl,egesen

ds a fedezeti
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ds folyamatos
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evt penzug)t
(harmadik)
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bemutatdsa

a pdnzilgti

a pdnziigti
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van.'

d.sokra.
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vdlt meg nem



Kozoltilk Ondkkel, hogt melyezk a Tdrsasdg kapcsoltfelei, vqlamint
kdzti v iszorry okat 6s ilgieteket, amely ekrdl tudom asunk v an.

KOzdltilk Ondkkel a belsd ellenfirzds minden hidnyossdgdt, amelyekrfil

Az aldbbi iigletekkel kapcsol,etban minden informdciht az On6k

b) Pdnzintizetekkel kdfitt beledrtve a
kapcs ol atos korl dt oz ds ohat,

c) Kordbban eladott eszkAzdk

hitelkeretet vagt has onl6

KdzAlilik Ondkkel az osszes, az dltalunk, mind az ellenilnk inditott
4rintettfelek nevdt, a per tdrgvdt, a perelt osszeg nagtstigtit, illetve a
felmerillf peres iigteket. Ezek
a vonatkoz6 pdnziig,ti ker et e lv e kke I 6 s s z h angb an.

Nincs olyon terviink vagt amelyet nem hoztunk volna
I dny e g e s en b efo ly ds ol nd ds forrdsaink besorolasdt vagt konyv

al6ir 6s a Tarsas6g kdpvisel6j dt6l.

a) A velilnk tulajdonviszonyban dll6 felekkel
beledrtve az drtdkesltdst, beszerzdseket,
megdllapoddsokat;

kapcsoltfelek

van.

bocsdtottunk:

szemben fenndll1 tartozdsok ds kovetel1sek,
dtutaldsokat, hiteleket, llzi, ds garancia

eg,tenlegevel

eljdrdsokban
vdrhat6an

m e gb e csiil hetd hat ds ait e lsz dm o lt 6s kozzdtettiik

6s amely

,rr^e



rUGGE'rLEN K6NyvvrzscAt.6r JELENTES

A V{ros6ft Ktmlapftvdny alapit6inak

V6lem6ny

Elvdgedeql a v6ros6rt Kdzalapitvdny (,g Tr6nns6g') (6400 Kis*unhalas, H6s6k tere 1., 02 pk. 6
dvi egsze{iisitett 6ves beszimol6j6nak kOnywizsgdlat6t, amely eryszerfisitett 6ves beszirnol6 a
fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszk0z0k ds fomisok egyezl v6g0sszege 16.

eredmdny alaptevdkenysdgb6l ftOzhasmf tevdkenysdgb6l) -1.693 E Ft (vesaes6g) -, 6s az
vdgrildb iideti dwe vonatkoz6 eredrndny-kimrtatiisb6l, valamint a kozhasmrisSgi mell6kletb6l I

Vdlerndnyem szerint a mell6kelt eryszerif,sitett 6ves beszirnold megbizhat6 6s va16s kdpet ad a Tr

3l-dn fenndll6 vagyoni 6s p6nztigzi helyze6riil,valamint azez,elid6ponttal vdgzbdliizleti dwe
helyzeterfil a Maryarorsz6gon hat6lyos, a szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi c. tiirvdnnyel

,,szdmviteli t0rv6ny'').

Av6lem6n[ alapja

K0nywizsg6latomat a Magyar Nemzeti K6nyrvizsgdlati Standardokkal tisszhangban 6s a

- MagyarorsziLgon ha&ilyos - t6rv6nyek es egyeb jogszabdlyok alapjrin hajtottam vegre. Ezen
fenn6ll6 feleldssdgem b6vebb lei,ras6t jelentdsem ,f konywizsgilf egtszer{n{tett eves
v al 6 fe I el 6 s g d g e" szd<asza tartalmazn .

Fiiggeflen varyok a tdrsas6gt6l a vonatkoz6, Ir{agyarorszigon hatrilyos jogszab6lyokban ds a
Kamara ,, d kOnywizsgdl6i hivatis magatart6si (etikai) snbdlyar6l6s a fegyekni elj6nisr6l
valamint a2 ezekben nem rendezett k6rddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok

,Xonywizqgal6k Etikai K6dexe"-ben Qu IESBA Kodex-ben) foglaltak szerinq
uryanezen prormiikban szerepl6 tov6bbi etikai el6iriisoknak is.

Me8stb7ffiPsem, hory ,az illtalatn rnegszenrett kdnywizsgdlati bizonyitdk elegendri 6s

v6lemdnyerlrhez.

Egy6b i A ktizhasznrisigi rmellrSkle:t

Az egydb a Vilrosdrt K0zalapitvkay 20 I 8. 6vi kOzhasznris6gi melldkletdb6l 6llnak.
i mell6kletnek a 350/2011 (xn30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6ir6saival
. A jelent6sem ,,V6lemdnyo' szalosziban az egyszeriisitett 6ves besz6mol6ra

vonatkozik egy6b informdci6kra, ds az egy,5b inform6cidkra vonatkoz6an nem bocsiitunk ki
n1,rijt6 kovetkeztetdst.

Az dves beszimol6 6ltalam vdgzefi k6nywizsg6lat5val kapcsolatban az 6n fele
inform6c 6tolvas6sa ds ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy az egy6b i
ellen az egyszerilsitett 6ves beszimol6nak vagy a konyvvizsg6lat sor6n szerzett
egydbkdnt ttrnik-e, hogy azok ldnyelges hibds rillitdrst tartalmaznak. Ha az elvdgzrett

jutok, hogy az egydb inforrniici6k l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak, ,kdte

a tekintetben nincs jelenteni val6m.
:gern ezt a tdnyt

Ur99U62) 2018.

18. december 31-i

I EFt, atArgtdvi
id6ponttal

2018. december

jdvedelmi

(a tov6bbiakban:

. vonatkoz6

drtelmdben

kanywizsgdlatddrt

Kdnywizsgiil6i

szabiilyzatd'-ban,

lete 6ltal kiadott

megfelelek az

alapot nyujt

vezetds felel6s a

tOrtdn6

vdlemdnyem nem

ilyen form6jri

az egydb

ldnyegesen

alapjdn arra a

,(L.



A vezet6s l6s az irhnydtfssal megbizott szem6lyekl felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves

A vezetds felel6s az egyszerltsitett dves besz6mol6nak
bemutat6s k0vetelm6ny6nek megfelel6 elk6szitds66rt, .

sziiksdgesnek tafi althoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akir
mentes egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6s:zft6se.

a szdmv iteli t0rvdnnyel

valamint az olyan bels6 kontrol
csalSsb6l, akdr hib6b6l ered<i

Az egyszertlsitett 6ves besz6mol6 elkeszitCise soriin a vezetds felel6s az6rt, hogy
vdllalkoz6s folytat6silra val6 k6pessdgdt 6s a:r adott helyzetnek megfelel6en kozz1tegye av6l
kapcsolatos inforrn6ci6ka! valamint a \rezetds felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n ala
besz6mol6 0ssze6llit6s6drt. A vezetdsnek a l.6llalkoz6s follrta#tsanak elvdbdl kell kiindulnia,
az 6rvenyesiildsdt eltdr6 rendelkezds nem akadiilyozza, illetve a villlalkozfusi tevdken
ellentmond6 t5nyez6, k6riilm6ny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssalmegbizolt szemdlyek felel6sr:k a Tiirsasiig p6nziigyi besziimoliisi foly

A kdnywizsgril6 egyszeriisftett 6ves beszdnnol6 kiinywizsgitlatS1rtval6 felel6ss6ge

A k6nywizsg6lat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy az egyszenisitett 6
nem tartalrnaz akrir csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st, valarnint az,
vdlemdnyemet tartalmaz6 fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssak ki. A kell6 bizon
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Mhryar Nemzeti Konywasgalatistandardokkal
konyvvizsgflat mindig feltrirja az egydbkdnt l6tez6llnyeges hib6s rillit6st. A hib6s 6llit6sok
vagy hib6bdl, ds l6nyegesnek min6siilnek, ha risszeni lehet az a varako zds,hogy ezek 6nmagu
befolySsolhatj6k a felhaszn6l6k adott egl,szeriisitett 6ves besz6mol6 alapjdn meghozott

A Maryar Nemzeti Konywizsgdlati Standardok szerinti kdnyw izsgillat eglsze sor6n szakmai
6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tov6bbii:

Azonositom 6s felm6rem azegyszsrilsitett 6ves besz6mol6 ak6r csalilsb6l, ak6r hib6b6l
6llit6sainak a kock(natait, kialakitom 6s vdgrehajtom az ezen kockiiaatok
kOnywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegendd ds megfelel6 k0nywizsg6lati
vdlemdnyem megalapoz6sifitoz. A csal6sb6l eredd ldnyeges hib6s iillitiis fel nem
nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalis mag6ban foglalhat osszejiitszist,
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatok at, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

Megismerern a kOnyvvizsg6lat szemp,ontj6b6l relevdns bels6 kontrollt annak
k0nywizsg6lati eljr{r6sokattervezzek meg, amelyek az adott k6rtilm6nyek k6zott m,
azdrt,Ltogy a Tiirsasiig bels6 konholljdnLak hatdko nysl,garavonatkoz6an v6lemdnyt nyil
Ert6k{lem a vezetds 6ltal alkalmazotr sz6mviteli politika rnegfelel6s6g6t 6s a
szdmliteli becsldsek 6s kapcsol6d6 kOzzdtdtelek €sszer{isdgdt.

Kovet|<eztetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdsz6r6l a v6llalkoz6s
alapulp sz6mvitel alkalmazasa, valamint a megszerzett konywizs g1lati bizonyitdk
fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban,
k6ts6gpt vethefirek fel a Tdrsasdg v6lkllkoz6s folytatilsrlra val6 k6pess6g6t illet6en.
kdvetkeztetdst vonom le, hogy l6n1,ege:i bizonytalans6g 6ll fenn, ftiggetlen kdnywizsgii
fel kell hivnom a figyelmet az egyszeritsitett dves beszdmol6ban I6v6 kapcsol6 d6 k6zz6t
a k:62a k:1zzetetelek e tekintetben nem megfele[6ek, min6sitenem kell velem6nyi:met. K6
ftiggetlen k-tinywizsgdl6i jelentdsr:m Jdturndig megszerzett kcinyvvizsg6l ati bizonyi
Jdv6bq[ eserndnyek vagy felt6telek azonban okoztratj6k azt,hogy a Tarsasdg nem
folytat4ri.

Ert6kelem az egyszerltsitett 6ves besZirnol6 iifog6 prezentakisrit, feldpit6s6t 6s beledrtve a
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2At 19.04.29.

melldkletben tett kbzzdtdteleket, valamint drt6kelem azt is, hogy az
teljesiil-e az alapul szolg6l6 tigyletek ds esemdnyek val6s bemutatdsa.

megbizott szem6lyek tudomrlsrira hozom - egy6b kdrd6sek mellett - a
6s iitemez6sdt a kOnyvvizsg;ilat jelent6s meg6llapitasait, beledrtve a Tiirsasrig
rk a kdnywizsg6latom sonin:iltalam azonosftottjelent6s hianyoss6gait is, ha vc
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Kdzalapitv6ny Feli.igye to-bizottsd ga a Kozalapitv6ny 20 l g. 6vi
6t, a gazditlkod6ssal kapcsolatos dokument6ciSt ilnizte, azokat

kcinyvvizsgdl6i jelentdst megisme rte, az abban leirtakkal egfeterl.

:lo-bizottsiig a v6rosert K<izarapitv6ny dves besz6mor6j6t
t el fo gadiisra j avasolj a a lKdpvisel o-testtiletnek.

ysdg6t 6s

ben tal6lta. A

kcizhasznris69i

Kisku 2019. m6jus 14.
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