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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet 
I

egyszeriisitett besz6mol6ja €s kiizhasznrisdgi mell6klete I PK-142

Tiirv6nysz6k:

20 Zalaeserszesi T
Bekiild6 adatai (akinek az ijgyf6lkapujen keresztijl a k6relem bekiild6sre kerijl)

argyev:

---r---- f---lt2tot7t4

Viselt n6v;

SzUlet6si n6v:

Anyja neve:

El6tagr-] csdadi n6v

HORVATH

Els6 ut6nev

ONIKA

oRVATH ONIKA

oLNAR

Sziilet6si orszag neve:

SzUlet6si telepiil6s neve:

Sziilet6si ideje:

MAGYARORSZAG

ZAIA€GERSZEG

FIrr?Tr-EE-m

Tovabbi ut6nevek

GIT

Szervezet neve:

zALAr NEPF6rsKor Ar EGyESULET

Szervezet sz6khelve:

l811 s loll ollLll[]
TelepUl6s: zalaegerszeg

KozterLllet neve:

Hazszam:

KoszroLANYl Kozteriilet jellege: f." -l
t-----lF---_-l L6pcs6haz: f---_l Emeret: t---l Ajt6:

Bejegyzd hatarozat szama:

Nyilvantartasi szam:

szervezet ad6szama:

Etr ffi . El o El_sl-,l-l /E-T,l8Tt / m
m-m- 2tBt9

Llg121617 1317 _rn_r;lFll-t l-ll- I

K6pvisel6 neve:

K6pvisel6 alaarasa:

Keltez6s:

ZALAEGERSZEG

DR.SZINKU MIHALY

EEEE-EE-EE
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A kett6s kiinywitelt
egyszeriisitett besz6mol5j a

vezet6 egy6b szervezet
es kiizhasznfsiigi melleklete I PK-I42

Szervezet neve:

NEPF6tsKoLAt EGYESULET

Az egyszer(sitett 6ves beszdmol6 m6rlege (Adatok ezet ronnt)an.)

El5z6 6v El6z6 6v
helyesbttese

Targy6v

ESZKOZOK (AKT[VAK)

A. Befektetetteszkozdk

l. lmmaterialis javak

ll. Tdrgyl eszkdzdk

lll. Befektetett penziigyi eszkbzdk

B. Forgoeszkdzdk 1 655 L 733

l. K6szletek

ll. Kovetel6sek 70

lll. Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkdzdk 1655

c. Aktiv id6beli elhatarolasok

ESZKozOK osszESEN 1733

FoRRASoK (PASSZiVAK)

D. Sajat t6ke -484 200

l. Indulo t6ke/jegyzett tdke

ll. T6kevaltozas/eredm6ny -444

lll. Lekotott tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. Tergy6vi eredm6ny alaptev6kenys69b6l 758 684

Vl. Targy6vi erdem6ny vdllalkozasi tev6kenysegb6l

E. c6ltartal6kok

F. Kotelezetts6gek 2 L39

, Hatrasorolt kdtelezetts69ek

ll. Hossz0 lejaratl kdtelezettsegek

l[. Rdvid lejaratii kdtelezetts6gek

c. Passziv id6beli elhaterolasok

FORRASOK OSSZESEN

Kitolt6 u erzi6i2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva: 2015.05.16 13.35.06



A kett6s kiiny'witelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisftett besziimol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete PK-142

Szervezet neve:

zALAt NEPF6tsKoLAr EGYESULET

Nyomtatva: 2015.05.16 13.35.p-q- ..,..
;;'.!.'

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6ny-kimutatesa (Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenys6g Vallalkozasi tevekenyseg Osszesen

el6z5 6v el6z6 6v targyev el6z5 6v el6z6 6v tatgyev el5z5 6v el6z6 6v targyev

1. Ert6kesit6s nen6 arbev6tele

2. Aktivalt sajat teljesitm6nyek
erleKe

3. Egy6b bev6telek
5 950 a L62 5 950

- tagdij, alapit6t6l kapott
t]eTlzetes 1-2 2a

- tamogatdsok 4 435 4 429 4 435 4 429

- adomanyok

4. P'nzugyt mtiveletek bev6telei

5. Rendkivllli bev6telek

ebb6l:

alapit6t6l kapott befizet6s

- tamogatasok

Osszes bev6tel (1+2+3+4+5) 5 950 a 162

ebbSl: kozhasznI tev6kenyseg
l)evetetel a L62 5 950 a 162

6. Anyagjelleg0 raforditasok 3 916 3 916 6 053

7. Szem6lyi jellegU raforditasok L O2A 1383 I o2a 1383

ebb6l: vezet6 tiszts6gvisel6k
juttatasai

B. Ert6kcs6kken6si leiras 97 91

9. Egy6b raforditasok 151

10. P6nzriqvi mfveletek
rafo rd itas al 

-

Kitdlt6 verzi6:2,64-0 Nyomtatvany verzi6;5.2



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6tr szervezet 
I

egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhl-sznrisdgi mell6klete I vx-t+z

Szervezet neve:

zALAt NEPFcitsKoLAt EGYESTiLET

Az egyszer(isitett 6ves besz6mol6 eredm6ny-kimutatasa 2. (Adatok ezer fortntban.)

Alaptev6kenyseg Vallall. ozasr tevekenyseg Osszesen

el5z5 6v e6z6 ev targyev el6z6 6v el6zd 6v ergyev e1626 6v el6z6 6v targyev

1l-. Rendkivr.lli raf orditasok

B. osszes raforditas
/A+7+9+O+1n+I1\ 5 L92 7 478 5 LS2 7 478

ebb6l: kozhaszn0 tevekenyseg
raforditasai 5 1-92 7 474 5 192 7 474

c. Ad6zas el6tti eredm6ny (A-B) 754 6a4 758 684

12. Ad6fizet6si kotelezettseg

D. Ad6zott eredm6ny (c-12)
758 644 684

13. Jovahagyott osztalek

l]. targyevr ereomeny [u-ar) 644 684

Teiekoztat6 adatok

A. Kdzponti kcilts6gvet6si
tamogaras

B. Helvi onkormanyzati
kolts60vet6si tamo-gatas

C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis
alaoiaib6l, illetve a Kohezi6s
Alapb6l nyfjtott tamogatas

D. Normativ tamogatas

E. A szem6lvi iovedelamad6
meqhatarozoti 16sz6nek ad626
ren-delkez6se szerinti
felhasznalasar6l sz6l6 1996. 6vi
CXXVI.tdrv6ny alapjan kiutalt
osszeg

ac 8(

F. Kozszolgaltatasi bev6tel

Az adatok kon),M/izsgalattal ala vannak tamasztva.
Ktinywizs gal6i zarad6k I tq"n ffi r',r"-

Kitailt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5,2



A kett6s ktinywvitelt vezet6 egy6b szervezet 
I

egyszeriisitett beszdmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-142

1. Szervezet azonosit6 adatai

2, Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhaszni tev6kenys6gek bemutatasa

3. Kiizhaszn( tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 N6v

KOLAI EGYES

1.2 526khely

tranvitoszam: @ppp TelepUl6s: Zalaegerszeg

Kdzterirlet neve; KOSZTOLANYI Kdzterillet jellege:

Nazszaml Leocsohi: 

---l 

r--r-, FI At6:

1. 3 B ei e s yz6 h ataro zat szam a: m. ffi . Fl o l-rfsl4l / lil efsTel / f I
1.4 Nyilvantartasi szam:

1,4 Szervezet ad6szama:

Etr-Etr-I'I'FTTTN
tlslz 6 7 31711 -E-EE

1,6 K6pvisel6 neve: DR.sztNKU MTHALY

1"0

is a 10 6ve indiron Llonon ndDfdiskolaink a Rrgydvben is a 10 6ve indiron Llonon ndpfdiskolai prograrriinak r)regvalositdsiira lrelyezte
haEgsil!'r. Kiemelt feladarunk voh a Zala Megyei Bunrerds-v6g retrairdsi lFl6zetben fogva lanonak

izdcadiSnak eldseg,t6se, Reszocializeci6s munk6nk koz6pponridlran tovdllbra is a
Ieszr6s. egy6ni gondozds. telvilSgositds dll, kiegdszitve a brinrin speciSlis helyzer6r

gyeleDrbe vevd preve!rci5s prograrlrokkal, llrellyel ldrekszLir:k az eg6szs6goreg6.z6s. eg6szs{igfeilesztris
a szabadidO hasznos eltoltds6re. a lrCrism6tl6s csdkken16si5re. amit a szabaclulds ur6na

zdssal eg6szitiink ki.
a lolyanranoss{g iellemezre, arnir az dvrdl+vre dthiizdd6, illetve dj pelydzati prograrniai|lk

3.1 K6zhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: munKaeroptact Inreqrac

3.2 Kozhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszabelyhely: Flt.1991.6vi lV.tv.

Cl.tv.3. bekezd6se

3.3

3.4

3.5

KdzhasznI tev6kenys6g c6lcsopot-tja: illetve azok csaladtaqiai

Kdzhaszni tev6kenysegb6l 16szestil6k l6tszama:

Kozhasznu (evekenyseg tdbb eredmenyei.
190

ingek, elOadesgk, szakkordk, f6ku szcsoponos besz6l g versenyek,
s l. segatik a szabadidd !]asznos eltdlt6s6r. eg6szs6gnevel6. ktizdss6g6pi{o hatdsuk

ti a teszritrsdger. eldsegitik a ld-rsadalomlra val6 treilleszked6$. Elsddleges c6lunk a rdsztvevdk
felleszl6se, a kornrnr|nikic6s 6s probllinra |]legold6 kdszs6g Jeileszl6se.

Kitijlt6 verzi6:2,64,0 Nyomtatvany verzi6:5.2



A kett6s kiinyr,witelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett besz6mokija es ktizhasznf sigi mell6klete PK-l42

Szervezet neve:

4.L Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas c6lja

4.2 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas c6lja

Felhasznalt vagyonelem megnevez6se Vagyonelem ertef e Felhasznalas c6lja

Kaizhasznu tevekenvseo 6rdekeben
f elhasznalt vaqvon ki mltatasa
(iisszesen)

KtizhasznU tevdkenvs6q 6rdek6ben
felhaszndrlt vaovon kimutatdrsa
(mindijsszesei)

5. Cdl szerinti jutattesok kimutatdsa

4. Kbzhaszni tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznelt vagyon kimutatasa (Acl ata k e z e r fo r i ntb an. )

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyf itott juttatas

5.1 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6zo ev Targyev

szakmai programok kitlts6gel 4 073 6 034

5.2 C6l szerinti iuttatas meonevez6se €1621 6v Targy ev

5.3 C6l szerinti jutattas megnevezese Elozci ev Targy 6v

C6l szerinti iuttatasok kimutatasa
(tisszesen) - 4 073 6 034

c6l szerinti iuttatasok kimutatasa
(minddssze!en) 4 073 6 034

6.1 Tisztseg El6zo ev (1) Targyev (2)

6.2 Tisztseg Elcjzo ev (1) Targy ev (2)

Vezetci tisztsegvisel6knek nydjtott
tuttatas osszesen:

ZALAI NEPFOISKOLAI EGYESULET

Kitdlt6 verzi6:2.64,0 Nyomtatvany verzi6:5,2 Nyomtatva: 2015.05.16 13.35,06



A kett6s kiinyr,vitelt
egyszeriisitett besz6mol6j a

vezet6 egyr5b szervezet I

6skiizhl"sznfsdgi melleklete PK-142

7. KiizhasznU iogallas megallapitasahoz sziiks69es mutat6k (Adatok ezet farintban.)

Alapadatok l]tozo EV (1) Targyev (2)

B. Eves iisszes bev6tel 5 950 I L62

ebb6l:

C. A szemel'/i idvedelemad6 meqhaterozott r6sz6nek az
ad620 renddlka26se szerinti felhasznalasar6l s26l6
L996,6vi CXXVI. tijrv6ny alapjan atutalt aisszeg 8C

D. Ktjzszolgeltatasi bev6tel

E, Normativ tamogates

F. Az Eurdpai Unio strukturalis alapjaib6l. illetve
a Koh62i6s Alapb6l nyUjtott tamogatas

G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 5 870 8 725

H. osszes raforditas (kiadas) 5 r92 7 478

l. Ebb6l szem€lyi jelleg0 rdforditiis L 024 1383

J. KdzhasznU tev6kenys6g raf orditasai 5 r92 7 478

K. Ad6zott eredm6ny 758 684

L. A szervezet munkaiaban kdzrem0kiid6 kaiz6rdekfi tink6ntes
tevdkenvs6qet v6qzd szemdlVek szema
(a kijzir-dekii dnkSntes tev6k-enyse9,16l sz6l6
2005. 6vi LXXXVlll. tiirvenynek megteleloen)

Eroforres e atoftseg mutatoi Mutat6 teljesitese

lgen l,/em

---;tv. 5r.614 a)I@1iB2y2 > 1.000.0a0, ' Ftl tr tr
ectv sz E (t) b) [K1+K2>=O] x tr
Ectv. 32. 9 (4) c) [(1+\2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] T tr

T ar sad almi amagatoftseg m utatoi Mutat6 teljesitdse

Ectv. s2. E (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=A,02] n x
Ectv.32. S (5) b) [(J1-J2 )'(H1+H2)>-0.5] a n
Ectv. 32. 5 (5) c) [(11+12)/2>= 10 f6] n tr

-'....-,.

Kitailt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6;5.2
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A kett6s kiinylwitelt vezet6 egy6b szervezet 
I

egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klete I PK-1-42

Tamogatasi program elnevez6se:
MUKODE5 TAMOGATASA

Tamogat6 megnevezeise: NEMZETI EGYUTTMUKODES I AL.A,P

Tamogatas lorrasa:

kctzponti kdltsegvet6s m

dnkormanyzatikolts6gvet6s !
nemzetkozi forras !
mas gazdalkod6 !

Tamogatas id6tartama: zo13-2014

Tamogatasi osszeg: 1210 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 449 834

- targy6vben felhasznalt osszeg: 449 838

- targyevben foly6sitott dsszegl
0

Tamogates tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 E
Targy6vben felhasznalt iisszeg 16szletez6se jogcimehkdht

Szemdlyi 141 888

Dologi
347 950

Felhalmozasi

Osszesen: 489 834

Tamogatas targy6vi felhasznalasanak szttveges bemutatasa:

MUKODESI KOLTSEGEK 0negbizesi dii 6s ieruleka, kdzaizenri diiak, posta,.Ieleforr, arodaszer, nyomtawdny, k.inyvel6si
dai, bankkdlBeg, kisdneku szdmite$echnikai eszkrizcik stb.i FI6IANSZiRoZASARA FoRDiTOftuX * rAnqoenrAs
osszE6ET.

AZ UZlelt evben vegzen Iobb teveKenysegeK es programok ltemutatasa
E gyesulerrink mI kod6s; f elt6aelei nek b;zIosildsa.

Szervezet neve:

NEPFOISKOLAI EGYESULET

'r):"..
,l '; '.,\

Kitiilt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva: 2015.05.16 13.35.06



A kett6s ktinywitelt
egyszeriisitett besziimol6j a

vezet6 egy6b szervezet
6s kiizhasznrisdgi mell6klete I PK-142

Szervezet neve:

Tarnogatasi program elnevez6se:
SZAKMAI PROGT?AMOK TAMOGATASA

Tamogato megnevez6se: VEMZETI EGYUTTMUKODESI A,LAF

Tamogatas forrasa:

k6zponti kcilts6gvet6s

onkormanyzati kolts6gvet6s
E
n

nemzetkozi forras !
mes gazdalkodo !

Tar.ogatas id6tartama: 2013-2014

Tamogatasi osszeg: 2 005 000

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg: 1010 965

- targy6vben felhasznalt osszeg: 1010 965

- targyevben foly6sitott 6sszeg:
0

Tamogatas tipusai visszateritendd ! vissza nem tefltendci E
Targy6vben felhasznalt iisszeg r6szletez6se iogcamenk6nt

Szem6lyi 155 256

Dolog i
855 709

Felhalmozasi

Osszeseh; 1010 965

Tamogatas targy6vi felhasznalasanak szitveges bemutatasa:
SZAKII,!AI PROGRAM GK FI NANSZIROZA,S,A"

Azuz|et|eVbenVegzetttobbteVekenysegekesproQffi
Szaklnai projekt 24 td bevondsAval 2013.08.01-2014.03.31-iE ranon. C6t: eg6szsegffeE6rz6s.
Korebbi szakmai proiektrink lolyhrdsakdnt szelndlyis69feiles?rO rdningre, is|rrerenerjesztd etd.adAsokra, egy6ni
gondozdsra 6pril6 eg6szs6gmegdrzd, egdszseEes 6tetm6dra nevetd projekrdnk |]|egvaldsitisa.

NEPFOISKOLAI EGYESULET

Kit6lt6 verzi6:2,64.0 Nyomtatuahy verzi6i5,2 Nyomtatva: 2015.05.16 1.3.35.07
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egv6b szervezet 

I

egyszeriisftett beszhmol6ja 6s kiizhEiznris6gi mell6klete I vx-t+z

Szervezet neve:

Tamogatasi program elnevez6se:
ADOZOK,ALT,A,L FELAJANLOTT SZJA 1

Tamogat6 megnevez6se:

Tdmogatds forrdsa:

kctzponti kciltsegvet6s E
dnkormanyzatikcilts6gvel6s !
nemzetkozi forras I
mds gazdalkod6 l

Tamogatas id6tartama: zo13-20L4

Tamogatasi dsszeg: 50 302

- ebb6l a targyevre jut6 cjsszeg: 50 302

- targyevben telhasznalt dsszeg: 50 302

- tergy€vben folyositoft osszeg:
0

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6 B
Targy6vben felhasznalt 6sszeg r6szletez6se iogcfmenk6nt

Szem6lyi

Dologi s0 302

Felhalmozasi

Osszesen: 50 302

Tamogates tergy6vi felhasznalasanak sztiveges bemutatasa:
iltdkd.ddsi 6s cet szerinti rev€kenys6giink finanszirezes6ra {kdziizenri diiak, sajet gdpiirhr[f haszr']dlar kolrs€ge, oktards,
eloadiis dija) lerdlrsnuk a lelaiinloU dsszeger.

AZ UZlelr eVOen Vegzen robb teveKenysegek es programok bemutatasa

NEPFOISKOLAI EGYESULET

Kitiilt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatuany verzi6:5,2 Nyomtatva: 2015.05.16 13,35.07



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet 
I

egyszeriisitett beszSmol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klete ] PK-142

Tamogatasi program elnevezdse:
MUKODES TAMoGATASA

Tamogat6 megnevez6se: NEMZETI TGYIJTTMUKoDESI ALAP

Tamogatas forrasa:

k6zponti kcilts6gvet6s E
onkormanyzatikdlts6gvet6s !
nemzetkozi forras !
mas gazddlkodo !

Tamogatds rddtartama: 2014-2015

Tamogatasi cisszeg: 1 000 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 600 941

- targy6vben felhasznalt 6sszeg: 600 981

- tArgyevben folyositott dsszeg:
1000 000

Tdrnogatas tipusa: visszat6ritend5 ! vissza nem teritendci m

Targy6vben felhasznalt iisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt

Szemelyi 353 511

Dolog i 247 470

Felhalmozasi

Osszesen: 600 981

Tamogatas tergy6vi felhasznalasanak sziiveges bemutatasa:

\4SKODES| KdLTSEcEK {megbizdsi dij 6-s jdr$l6ka. koziize!}}i dijak, posra" telelon,- irodaszer, lryomlarveny. kdnyvetesi
cii, balrkkdlts6g, bdrleti dii srb.) FIi+ANSZIROZASARA FORDITOTTUK A TAMOGATAS osszEGET

At UZlefiEtfen vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
Egyesiileliink m 0kdd6si lelrgreleinek lliztositesa.

Szervezet neve:

zALAI NEPFoISKoLAI EGYESULET

Kitiilt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2
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A kett6s kiiny'witelt vezet6 egy6b szervezet 

I

egyszeriisitett beszdmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-142

Szervezet neve:

Tamogatasi program elnevez6se:
SZAKMAI PROGRAMOK TAI\' OGATASA

Tamogat6 megnevez6se: 'JTMZTTI FGYUTTMUKODESI ALAF

Tamogatas forrasa:

kdzponti k6lts6gvet6s

dnkormanyzati kcilts6gvet6s
E
!

nemzetkozi forras !
mas gazdellod6 !

Tarnogatas idStartama: 2014-2015

Tamogatasi osszeg: 1 462 500

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 927 250

- targy6vben felhasznalt osszeg: 927 250

- targyevben foly6sitott dsszeg:
L 462 500

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem teritendci B
Targy6vben felhasznalt aisszeg 16szletez6se jogcimehk6ht

Szem6lyi 224 21-3

Dologi
699 037

Felhalmozasi

Osszesen: 927 250

Tamogatas targy6vi felhasznalasanak sz(jveges bemutatasa:
SZAKhIAI PROGR,AMOK FI NAFISZI ROZASA.

Az|.iz|et|eVbenVegzettfobbteVekenysegekesprbffi
Szaknrai projekt 24 fd bevonAsdval 2014.o4.o1-2o15.03.31. kozon- Eq6szsag.neg6rz6s. egdszseges 6ler|tl6dra nevetds.
Kotabbi szakmai proietcaink lotyEtdsakdnl szem6lyis6gfeileszro 116ningre, ismerene.lesztd etdaddsokra, egy6iri
gondoziis.a 6pail6 eq6szs6gm egdrz6, eg6szsdEes 6lernr6dra neveld projelitiir'tk fiegvat5siresa.

zALAr NEPF6rsKoLAr EGYESULET

Kitdlt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva: 2015.05.16 13.35.07 -



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett beszdrmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-1'42

Tamogatesi program elnevez6se:
KABITOSZERPREVENCIOS PROGFIAMOK TAMOGATASA

Tamogat6 megnevez6se: !EMZETI CSALAD-ES SZOCIALFOLITIKAI INTEZET

Tamogates forrasa:

kdzponti kolts€gvetes E
dnkormanyzati kdlts6gvet6s !
nemzetkozi forras !
mas gazdalkod6 !

Temogatd.s idcjtartama: 7DL3-201-4

Tarnogatasi dsszeg: 700 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 700 000

- targyevben felhasznalt osszeg: 700 000

targyevben folyositott osszeg :

700 000

Tamogatas tipusa: vrsszatd ritend6 I vissza nem t6ritend6 m

Targy6vben felhasznalt ijsszeg 16szletezese jogcimehk6nt

Szemelyi 1-47 777

Dolog i

Felhalmozasi

Osszesen: 700 000

Tamogat6s targydvi felhasznalasdnak szdveges bemutatasa:

SZAKA,IAl PROGFAMOK FlI'IANSZI ROZASA (rr6ningek, el6addsok. szakkdrdk, egy6ni 5s 16kusz cssporrtos
ltesz6lgerdsek, pszichol6qiai ranicsadAs diia, megbizdsi dii, lelelon, bankk6lrsgg, kd'nylviteli szolEeltares, kOzaire!r)i
C tiak srb.)

AZ UZteU eVOen VegZeII rODD reveKenySegeK es programoK oemurarasa
Drogprevenci6s prsiekr 12 fO Itevonesdval 2013.12.O1-2O14"06.30. iddszakbar.
Fonrosnak raniuk, aiogy kriltinbijz6 ismeretteri eszrd proEramok segits6g6vet !negteteld alterlrativdkat kilrdljunk a
kebildszerek nriatt elirdtreknek. A kdbir6szerek keros hat6sainak kdvetkezru6nyeil kiilOrltl{tzd el6ad6k bevondsdval,
|rrts-mis szemnrel Dl utati u k be.

Szervezet neve:

zALAt NEPF6tsKoLAt EGYESULET

Kitttlt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva: 2015.05.16 13.35.07-



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet _- - |

egyszeriisitett beszdmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-I42

Tamogatasi program elnevez6se:
Geii-sz E Rp ne v E N ct os F Roc RAM o K TaM oG ATAS A

Tamogat6 megnevez6se:
.rrmzert csnrAo ES s zoctAL PoLtrlKAl tNTFzET

Tamogatas forresa:

kdzponti kdltsegvetes m

dnkormanyzati kolts6gvet6s !
nemzetldzi forras !
mas gazdalf odo !

Tamogatas id6tartama: 2014-2015

Tamogatasi osszeg: 1000 000

- ebbcjl a targyevre juto bsszegl 512 500

- targy6vben felhasznalt dsszeg: 512 500

targy6vben f oly6sitott cjsszeg :

1000 000

Tarrogatas tipusa: visszat6ratend6 ! vissza nem teritendo B
Targy6vbeh felhaszhalt dsszeg 16szletez6se jogcimenk6ht

Szem6lyi

Dolog 512 500

Felhalmozdsi

Osszesen: 512 500

Tamogatas targy6vi felhasznalesanak szdveges bemutatasa:

ffizAsA{szeF6|yis6gfej|eszt6fi{i|'li|']gek.eldddsok.eqy6ni6sf5kuszcsoportok
sesz6lgel6eek, vel6lkeddk, s"akkdrcik vezer6se. psztchol6giai tanecsadds diia)

@kenysegek 6s programok bemutatasa

Diogprevenci6s pfojel.$ 24 fd llevonesdval 2014.07.01-2015.03 31. iddszakban"
FonAsnak taniuk, hogy kiil6nbdzd ismerene.ieszl6 progralnok segilseg6vel megleleid alternativdkal kineliu!!k a
kabar6sze.ek niian ellGlrekrreX. A, kdbil6szerek kd.os hatdsainak kdvetkezmdnyei! kailor'lbdzd el6adSk bevondsdval
m6s+rris szenrnrel [lurariuk be.

Szervezet neve:

zALAI NEPF6tsKoLAl EGYESULET

Kitdlt6 verzi6:2.64,0 Nyomtatuany verzi6:5.2



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet 
I

egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhd3znrisiigi mell6klete I PK-L42

Tamogatasi program elnevezese:
DRoGpREVENctOS FALYAzAToKHoz oNREsz BlzroslrAsA

Tamogat6 megnevez6se: zM BUITTETESVEGREFIAJTAST rt'rrEzET

Tamogates forrasa:

k0zponti kdlts6gvet6s

onkormanyzati kcjlts6gvet6s
!
!

nemzetkcizi forras !
mes gazdalkod6 m

Tamogatas id6tartama: zo14

Tamogatasi osszeg: 135 806

- ebb6l a targy6vre iut6 cisszegl 136 806

- targy6vben felhasznalt osszeg: 136 806

- tergy6vben foly6sitoft dsszeg:
136 806

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6 m

Targy6vben telhasznalt 6sszeg r6szletez6se jogc,menk6nt

Szem6lyi

Dologi 136 806

Felhalmozasi

Osszesen: 136 406

Tamogates targy6vi felhasznalasanak sziiveges bemutatasa:

szAKMAr pFGc'RAMoK FtNANsziRozisa"

Az Uzletr evben vegzen IooD IeveKenysegeK es programoK oemuratasa

@6.sidsebozSziikseEesdner6lriztosir5saaIeryezeneredmdnyeke|6r65e
ird€kOtlen.

Szervezet neve:

zALAr NEPF6rsKoLAr EGYESULET

Kitdlt6 verzi6:2.64,0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva:2015.05.16



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
:rfisitett beszimol6ja 6s kiizhl-sznrisdgi mell6klete

M1 - Mell6kletek

PK-t42

20 Tit

Kitiilt6 verzi6:2.64.0 Nyomtatvany verzi6:5.2

Tiirv6nysz6k:

Nvomtatva: 2015.05.L6 13.35.07

csatolt mell6kletek

P K- 1 42-0 1 Kdnwizs g dl6i j elentd s

PK- 1 42-02 Szdveg es beszamol6

PK-142-03 Jegyz6kdnyv

Melklklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !
Mell1klet csatolvo: m
Eredetivelrendelkezik: m

Mell4klet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: X

Melkjklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: X

Melldklet csatolva: n
Eredetivelrendelkezik: n

Mell4klet csotolva: n
Eredetivelrendelkezik: !

PK-l42-04 Jelenldti iv

PK- 1 42-0 5 M egho talmozds

PK-142-06 Egytib
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IKrij,rve rrrell6".,el[.< ll,ell rr,{rrar

K2szilt a

Zalai N6pfriiskolai Egyesi.i let

2 O 1 4 6ui beszdmol6idhoz

D6tum: 2014. december 31 .

Fdk0nyvi
hivatkozas

A t6tel megnevez6se
Ertek
Forint

b c

311

357

Vev6kkel szembeni kdvetel6s

86rleti dij 6vadek

62 500 Ft

7 899 Ft

ossz8s.EJvj
Mdrteg 6rt6k:

70 399 Ft
70 eFt

i;rl.:r.r'.Ei



lP,6 rmzz,eszlk<,6, 22,6, 1[< lt,elt rr,f rrar

Kdszult a

Zalai N6pf6iskolai EgyesUlet

20 1 4 eui beszdmol6idLnz

D6tum: 2014.december 31 .

FOI(Onyvl
hivatkozas

A t6tel megnevez6se
Ert6k
Forint

b c

381 1

3841

PAnzter

Elsz. bet6tsz6mla

32 980 Ft

1 630 465 Ft

clsszassiv: 1 663445 Ft
Mdrleg 6rtdk: 1 663 eFt



Keszult a

Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet

2O 14 6ui beszdmol6jdhoz

2014.december 31

K6TELEZETT sac,ax 6 s szB sa w :
Mirleg 6rt6k:

1 533 405 Ft
1 533 s51

,-l'lr
elndk

R6atd IeJ&rati k6telezetts6gek
F6l(onyvl

hivatkozes
A t6tel megnevez6se

Ert6k
Forint

b

4541 Belfdldi sz6llit6k

462 Szem6lyijdvedelemad6elszamolasa

4636 Szocialis hozz6jerul6si ad6

471 Jovedelem elszamolesi szamla

47312 Nyugdij.jarul6k-maganszem6lytol levont

47313 Eg.biztosit6si 6s munkaeropiaci jarulek-maganszem6lytol levont

4792 Palyezatokkdvetkezo evreeth0z6d6elszamolasi ko'ielezet'ts6ge

4793 SZJA 1o/o kdvetkezo 6v[e 6th[zod6 elsz6mol6si kotelezettsege

OSS.ZESEIVi
M6rleg 6rtdk:

10 000 Ft

7 000 Ft

13 000 Fr

37 960 Fi
5 000 Ft

2 000 F't

1 421 769 Fl
36 676 Ft

1 533 405 Ft
'1 533 gp1

1. oldal



ZALA r gvtEsr 5 t sKo tH n g tns o tnr
8900 Zakegerszeg, 'l(osztoftiryi O. it 10.

Levetezdsi cfm: 8900 Zafaegerszeg, I(ossutfr Lajos u. 47-51.

;q

A ZALAI NEPFOISKOLAI EGYESULET SZAKMAI BESZAMOLOJA

EgyesiiletUnk az elm0lt 6vben is a liz 6ve inditott borton n6pfoiskolai programj6nak
megvalosit6sdra helyezte a hangs0lyt.
Kiemelt feladatunk volt a Zala Megyei B U ntet6s-v6g rehajt6si Int6zetben fogva
tartottak reszocializdci6j6nak elosegit6se.
Reszocializ6ci6s munk6nk kozeppontjdban, tov6bbra is a szem6lyisegfejlesztes,
egyeni gondoz6s, felvi169osit6s 6ll, kieg6szitve a borton speci6lis helyzetet
figyelembe vev6 prevencios programokkal, mellyel torekszUnk az
eg6szs6gmeg6rz6s, eg6szs6gfejlesztes mellett a szabadid6 hasznos eltolt6s6re, a
bfinismetles cs6kkent6s6re, amit a szabadul6s ut6ni ut6gondoz6ssal egeszitUnk ki
Munkdrnkat a folyamatossdrg jellemezte, amit az 6vr6l-6vre 6thtitz6d6, illetve 0j
pAlyAzati programjaink alapj6n v6geztUnk.

201 4-ben megval6sult szakmai projektjeink.

r NEA-TF-13-SZ szakmai proiekt 24 fo bevon6sdval 2013.08.01-2014.03.31-
jg tartott.

f\ At. ^^a^-^a^^^^ '..-' 'orzes.
o NEA-TF-14-Sz szakmai oroiekt 24 fo bevondsAval 2014.04.01-2015.03.31-

6n zArul.
C6l: eg6szsegmegorz6s, eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s

. KAB-ME-13-B drogprevencios projekt '12 fo bevon6sAval 2013.12.01-
2014.06.30-ig tartott

o KAB-ME-14-B drogprevencios projekt 24 fo bevonAsAval 2014.07.01-
2015.03.31-en zArul.

C6l: az eg6szsegk6rosit6 magatart6sok visszaszorit6sa

M6dszerUnket az alulr6l epftkezes jellemzi, melynek alapja a szUks6gletfelmer6s,
tdbb 6ves tapasztalat, c6lcsoportunk ismerete, ami hozzAjArul c6ljaink
megval6sit6sdhoz 6s a fen ntarth at6sdg hoz is. A projektekben tervezett, egym6sra
6pUl6, sokszin[1 programok (szemelyisegfejleszto treningek, eload6sok, szakkorok,
f6kuszcsoportos besz6lget6sek, sakkversenyek, mtivelts6gi vet6lkedok stb.) tukrozik
a fogvatartottak szilks6gleteit, segitik a szabadido hasznos eltoltes6t.
Eg6szs6gnevelo, kozoss6g 6pito hatdsuk csokkentik a feszults6get, elosegitik a

tdrsadalomba valo beilleszkedest. A kirlonbdz6 programokkal elsodleges cdlunk a
r6sztvevok onismeret6nek fejleszt6se, a tlrrelem 6s az egym6ssal szembeni
tolerancia kiepitese, a kommunik6ci6s keszseg, a probl6mamegold6 kepesseg es a
kreativ gondolkodAs fejleszt6se.
Nyilt programjaink n6pszer[iek, ilyenkor az aktu6lis projektekben r6sztvev6k szima
megtobbszoroz6dik, ezert elmondhatjuk, hogy 2014-ben is tobb sz6z fogvatartott
r6sz6re szerveztUnk programokat.

Alland6 jelenl6tiinket az alAbbi szimokkal igazoljuk:
Bdrtiin programunk keret6ben az eltelt id6 alatt 30 pAlyAzati program (NF
ESZA, MNT, NCA, NEA, BVOP, NCSSZI), keret6ben 118 kiil6nboz6 p
334 f6 el5adoval,848 napon val6sitottunk meg.

Offil n1ifvintart,isi szdm:Ol 0035 02

E-mai [: zalanep @t- emai].hu
'fet: B2

flbrfap: ht tp: 'lwww. rrep fo isko la. hwzalanep Foisl<ola
'fet/faa



zA LA r wv,cw 6 t sKo LA I E g {E S u LEt
8900 Za[aegerszeg, I(osztuAinli O. rtt 10

Leaebzdsi cfm: 8900 Zafaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51

Az el6re megtervezett esem6nyeken tf l, tort6nelmi, tdrsadalmi, kultu16lis es egyeb
programokat is szerveztUnk pl. kOlteszet napja, any6k napja, csal6di kar6csony,

magyar kultrira napja, 1848-as megemldkez6s, mLlvel6d6s hete- a tanulas Unnepe

2014-ben az al6bbi programok val6sultak meg:
o Kolt6szet napj6n Jozsef Attila verseinek feldolg oz6s6rva I foglalkoztunk. A

programot fogvatartottak szavalataival szinesitettUk.
. Okt6ber 6-6n az ARADI TIZENHARMAKRA eml6kezt0nk szint6n

fogvatartottak kozrem Likdd6s6ve L

. KarAcsonykor csal6di kar6csonyi programunkat szerveztUk meg hatodik

alkalommal a csaladi kapcsolatok er6sit6seert. Erre az alkalomra a PAsztorok
ljszakAja c. darabot mutattuk be, illetve kar6csonyi verseket adott elo az a 11

fogvatartott, aki rendkivuli ldtogat6s keret6ben fogadhatta csal6dj6nak tagjait.
. Mdsnap ezt az eloadast az int1zeti kar6csonyi mis6t kovetoen is bemutattuk,

ezAltal a kar6csonyi hangulatot is fokoztuk.
. Ev v6g6n, a k6t Unnep k6zdtt, f6kuszcsoportos besz6lget6st szerveztUnk A

Pdrl utcai fitlk c. film veiiteset kovet6en.
A film mindannyiunk szAmAra ism6telten feledhetetlen elm6nyt nyljtott'
valamint egy kellemes besz6lget6s keret6ben pedig megismerhettUk egym6s
gondolatait, v5lemeny6t. Egyontetilen fogalmaztuk meg a fogvatanottakkal,
hogy a film ereje pozitiv hatdssal van az 6letUnkre, mindennapjainkra. Ezen a

programon 45-50 fo vett r6szt.
. Szakkdrok keret6ben a tdmogat6si

himes toj6st, karacsonyi d iszeket)
napjera, ka16csonyra.

Programjaink n6pszer(ek, a fogvatarlottak igenylik a jelenl6tunket. Tal6n az6rt is,

mert lehetos6gein khez m6rten figyelembe vessziik javaslataikat, otleteiket, a

tervez6skor. Epitunk egyUttmLikodesUkre, kapcsolataikra, bevonjuk oket az

elokeszito, szervezo munk6kba.
Projektjeink folyamatossdga felbecsii lhetetlen, mivel ez 6ltal tudjuk az int6zet nevelo

munk6jdrt segiteni, illetve a fel6nk i16nyu16 bizalmat es egyijttm t-ikod6st fenntartani.

Bcirttjn6n kivijl egyik legfontosabb feladatunk, amit p6ly6zatok kozotti idoben is
Onk6ntes munk6val v6gzUnk, a szabadultak, illetve csalddtagjaik segitese,
utogondozdrsa. llyenkor az egyesulet iroddjdban keresnek fel bennunket problemSik

megoldasaert.
Atbesz6ljUk a legfontosabb teendoket, felvesszUk a kapcsolatot a segit6
szervezetekkel: munkaUgy, pirrtfog6k, csal6dsegito szolgalat, vdrdskereszt attol

fuggoen, hogy ki - milyen segits6gre szorul.

idoszak alatt ajand6kokat, (k6peslapot,
k6szitettUnk n6napra, hIsv6tra, anydk

Telefonon, e-mailben leszervezzuk a szuks6ges idopontokat, tan6csokkal
oket.

ldrtjuk

''....,,

el

--.ta''l
.''.J..' \i:)T6bb egytittmfik<id5 partneriink projektj6ben is r6szvettiink Pl.

i)
r,I

Offil ryituintartdsi szd.m:01 0035 02

f, -mai [: zalanep (dt- email.hu
'let:

ffozlhp: http ://www. nepfqisksb.bu4alanqgiir b\q !e

rr'f /{" v /s)) rsq J)6



zA Lfl r 9,(E (Fr 6 r SKO LA r E g.{ES O LEt
8o00 Za[aegcrsz eg. Koszt oknli D. it 10.

Lepe[ezdsi c{m: 8900 Za[aegerszeg, Kossutfr Lajos u. 47-51.

. A PAlos K6roly Szoci6lis Szolg5ltato Kozpont 6s Gyermekjoleti Szolg6lat
Aldozattd vdlds megeloz6se, eldozatsegit6s Szombathelyen' cimLi
programjeban 2014-ben ot csoport szemelyisegfejleszto tr6ningj6t vezettuk,
melynek r6sztvevoi (kozel 100 fo) tdbbszorosen h6tr6nyos helyzetu 15-21
6ves fiatalok voltak. A csoportmunka sor6n sok- sok inform6ciot kaptunk a
vesz6lyeztetett c6lcsoport mindennapi neh6zs6gei16l, az iskolai problem6krol,
a j6votol val6 felelmiikrol, valamint az 0tkeres6s dilemm6irol is.

. 2014 nya16n vSllaltuk a Zalai Ment6lhigi6n6s Egyesirlet rehabilit6cios
projektjenek lebonyolitAsdt.

Munkink ir6nt tov6bbra is nagy az 6rdekl5d6s 2014-ben 4 alkalommal a Zalai
Hirlapban, egy alkalommal a Magyar N6pfoiskolai T6rsas6g kiadv6nydban,
kar6csonykor az RTL Klub Hirad6jdban kaptunk lehetoseget sajdt rijs6gunk a Zalai
Kapocs, illetve honlapunk mellett arra, hogy bemutathassuk teveke nyseg u n ket.

Az 6rintett cikkek, riportok honlapunkon megtalalhatoakl
Honlapunk: www.nepfoiskola.hu/zalainepfoiskola

Kiadvdnyunk: a Zalai Kapocs, (mely honlapunkon is el6rheto)

Egytittmfikcid6 partnereink: ZM Bv. Int6zet, onkorm6nyzatok, korm6nyhivatal
szakigazgatdsi szervei, drogambulancia, KEF, civil szervezetek.

Mtlkodesi, szakmai pitlyAzalaink t6mogat6s6nak elnyer6s6vel lehetos6get kaptunk
arra, hogy tov6bb erositsuk egyesuletunk t6rsadalmi szerepvdllal6sAt, az altalunk
tamogatott c6lcsoport jdvobeni boldogul6sa 6rdek6ben. TovdrbbA folytathatjuk a helyi
t6rsadalmi kozdss6gek szolidarit6sdnak, belso kohezioj6nak megerosit6s6t
c6lcsoportunk perif6ri6ra szoruldsinak meg6llit6sdert, a t6rsadalmi p6rbesz6det az
egyuttmrlkdd6s tovAbbi er6siteseert, a tdrsadalmi eloit6letek gyengitesd6rt.

Zalaegerszeg, 2015. m6jus B

f'!.'-rr,^,1-l
{,t{-0\ .1..O /-r-cli
Feh6r L5szl6n6'

Zalai Nepfoiskolai Egyesulet
titkdra

O {f,l n1i[ad.ntartdsi szdm:01 0035 02

f,-mai [: zalanep,@J:Srn|l.bv

/for&p: Ll_L!p: $$u.uc|li'i :L

ftt: (e2) 5e 8-122

'Tet /faa 02) 5es-126


