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A kenős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhilznúsági m€llék]ete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyi|Vántartó bííósáq ínegnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérel€m b€küldésíe kerül)

szervezet / Jogi személy szeívezeii egység í6bb adatainak meglelenítése
(E]eklúikus kn rÉs e*lén nésoh - rem irt a!ó , rezók.)

14

szül€tési név:

Elótag

Badi€s

születési orság neve:

születési település neve:

születésiideje: FI,rsE]-m-EE

családi név Első Utónév További üónevek

nmáíiaíü.dö€áletönkeresz!ú. TUrisztikai E gyesűlá

Nyifuántartásiszám: EE-ffi 0 0 0 3l5 4 3 rargyev, FT;TiT;;
Ny.v.:1.0 A nyomlatvány papíi alapon nem küldhető be! Nyomtalva: 2017,05.05 10.20.4al
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A kettős könywitelt v€zető egyéb szerv€z€t 
]

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékl"'" l o*_ro,

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése]

Váa§§za ki, hogy a beszámoló (és közba§znú§ági melléklet} á2 alát}biak közül melyikré vonatkozik!

b. Jogi §zemély szervez€ti eqység (származlatott 

'ogi 
személy)

E
n

Tárgyév:

r,r.Etr14

nnmáiaíüíJ á Baja! onker.szlúl TUi §ziikei Egyesülel

szervezet székhelye:

lrányíószám: 
EEF"EI

Telepúlés:
Ba|atonmáriafürdő

közteíület neve:

Há7szavn:

sz€g
Közteületjelleqe

r '_l
,F-l
Ailó| |=-__-lF---l Lépcsóha: [-l Emelel:

líányi|ószám: flll|T
közterület neve:

Nyilvántartási szám:
(Jog] -enély ger,Ezeb egyseq e§íébeh: 'AhyaieNaet}

Beiegyző hat]ározat száma:
|Joal JPMíy ,"Ne.e\ eqy.;q P*lébPn.
Jóq, lenellyé r^ ánió haú|.!a. ván-)

szewézel 
' 
Jogi sz€mély szervezeti egy§ég adószláma:

EE-M 0l0l0l3l5l4l3

r44 ffi , r6-IrF|8Fl,] / FF|o,]7 /lr|i

1i|8i7]l8l4l6[8 -E,Fa
szeívezet l Joqi sz€méIy szervezeti egység
képviselőjén€k neve: Balla Györqy

Képvisélő aláíása:

Keltezés:

Balatonboglár, EEflE-EE-E

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy §zervezeti egység székhelye:

Ny,v,:1.0 A nyomtawány papír alapon nem küldh€tó be! Nyomtatva: 2017.05.05 10,20./xl



A kettős könwvit€lt vezető egyéb szervezet __ .

egyszerűsitett beszámolója és közhasznúsági melléklete

n nríinalüíd ö-Balalon TUnszritát Egyésúlel
szervezet / Joqi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsíteft éves beszámoló mérlege 6dabk ezü íorjnlban )
-.'-.'-.__

E\őző év E|őző e\
helyesbítése

Tá!gyév

ESZKoZöK {AKTíVÁKi

A BefeKeteii eszközok 27 773 25 015

l, lmmateriáis javak

27 773 26 015
ll. Táígyae§zkózók

lli, Belek€teti pénzugyi eszkózók

B. Folgóeszközök 1917 5 615

l, készletek

lt. Kövelelések

llt, Értókpapííok

lv, pénzeszközök 1917 5 615

c Aktív idóbeli elhatáíoliá§ok

29 690 31630ESZKÖZOK ÖSSZESÉN

FoRRÁSoK (PAssZiVÁK)

D, saját tóke 5 709 9 694

l, tnduló tóke/jegFett iőke

_1195 5 708
ll, Tókevá|tozásleíedmény

lll. Lekotött taítalék

lv Éítékelési taltalék

V, Tarqyevt eí€dmeny alalleveIenyseqból
íi{özhasznu tevé(envseqDol, 6 654 3 9a1

250 5
Vl, Tárqyévi eídemény vál{a]kozásl ievékenysegbol

F céltarta]ékok

736 L aL7F, Kötelezettsegek

l, Hátlasorclt kótelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kölelezettségek

736 a a77
lll. RöVid lejára!ú kötelezettségek

G passzividóbelielhatárolások 23 z45 20 119

29 690 31630FORRÁSOK ÓSSZESÉN

Ny.V.:1,o A nyomtatvány papíí alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05,05 1o.z0.1tí}



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági mellék]ete

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

nmáíiarüídö,Balatonl€íé§zúr TU]isaiika' E gyesútei

Az egyszerúsített éves beszámoló eíedménykimutatása
(Ada.ok ezer fonnban.)

Alaptevékenység Vál'alkozás; tevékenyséq összesen

1 Értékesítés netó áfuevétele 704 aa7 25o 954 a92

2. AKjVált saiát teljesítmények

3, Egyéb bevételek 35137 18 95a 35137 1a gata

ebból:

lí3o1iö,o' n^oon o"u,",".

- tamogatások 35 í16 1a 95a 35 136 18 958

4. Pénzúqyi műVeletek
bevételei 5 5 5

A, ósszes bevéteI (1+_2+3+4) 35 8lt6 19 a6o 25o 5 36 09€ 19 a55

ebból: közhasznú tevékenyséq
19 a5o 19 aso

5, Anyagjellegú ráf ordítások 14 393 7 636 14 393 7 636

6, személy' jellegű íáfo.díások 5 §21 43a2 5 621 4 352

ebbői: v€zetó tisztséqviselók

'uttatásai

2 550 1881 2 550 1a81

7 Éfék.sökkenésileííás 914a 9 14a 3 79L

8, Egyéb ráfoídíliások 3o 9o 3o 90

9, Pénzüqyi műVelelek
rárordításai

B, Ósszes láfoídítas
(5+6+7+8+9) E 192 15 869 E 192 É a59

ebból: közhasznú tevékenyséq

c Adózáselőttieíedménv
{A-B) 6 654 3 9a1 25o 5 6 9o4 3 986

10, Adófr Zetési kötelezettséq

D, Táígyévi eredmény (c-10) 6 654 3 981 25o 6 9o4 3 986

Ny.V.:1.0 A nyomtatviány papír álapon nem küldhető bel Nyomtawa: 2017.05,05 10.20,4al



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszi,rnolója és közhasznúsági melléklete

szerv€zet / Jogi személy szervezeti egység neve:

nmáíiáíaiídö-EalálonkeresztÚí Turi§aikai E gyesúlá

Az egyszerúsített éVes beszámoló eredménykimutatása 2. 
IAdato^ ezer larklbú.)

AIaptevé,<enység l Va a lkozási levekenyses l összesen

T4élozrató adatok

A. Központi köllséWetési
támogatás 21, o33 3 126 21033 3 L26

B, HelyL ónkormányzail
kol§éqVelési lámooaÉs 14 00o 15 751 1,4 ooo 15 751

c Az Euróóaiunió stíukturális
álarnalbol illefu€ a kohezros
A]áÖbol nvúiiort támoqalás

D. NoímatíV iámogatás

E, A szemelyl Iovedelamadó
menhálálo7ón lé§7ének adózó
lenóelkezése szennt' leihaszná
Iásáról sZóIó t996. évi cxxvl,
törvény alapján kiutalt ósszeg

F, KóZszolqáltatasi bevétel

Könywizsgáói záradék
Az adatok kön}wizsgáattal a]á Vannak támasztva, ü ,n"" fi n"*

Ny.v.:l.o A nyomtatvány papÍí alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20ú.05.05 10.2o,/a
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A kettős kónywitelt vez€tő egyét szerveze-t
egyszerűsített beszámolója és köZhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. szervezet / Jogi szémély szervezeti egység azonosító adatái

1.1 Név: szervezet

elonmiá.ialürdö§alalonkerc§zlúí Tííisztikai E gyeliilá

1.2 székhely: szeívezet
kányítószám:

Kozterüle! neve:

HáZszámi F-J Lépcs6háZ:

1,2 s.ékhely: Jogi személy szervézeti egység
líányíószám: [ln[l| Tel€púlés:

aazsz*n: f 
'--1 

Lépcsőház: T-- -l emeter [-J
1.3 Bejegyzó 

' 
Jogi személlyé nyilvánító haározat sáma:

1.4 Nyiviántarnási szám: ('Anya9e@ze|)

1.5 sz€rvezet 
' 
Jogi személy szeívezeti egység adósáma:

'_6 
szervezet / Joqi §zemóly szervereti egység

képviselőjénék neve:

Ajtó:

FE.m.FFlrl8lil&Em,EE
ET-m- 0l0l0l3l5l4l3

a György

|ilG'la[i] reteoutes:

Közterület i€llege:

1.1 Név: Jogiszemély szervezeti egység

2. Tárgyévben végzelt alapcél szeíinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a2 elózó év€lóez hasonlóan tayály is szoros kaPcsolamr Énoú a h€úyi rufisáikal
iarkozásottat, e2 önkormiányzatol*al, re§ionáis szel(rnai sze.vezáe,|&el. számos rendezvény

nk és bonyoliiorrünk le: íatunap, csá,ládi napolq "Merlot íosé fesetiuál", "FÚvó§ íeszrivá".

rodánkban anléller! hogy ta§ratnk szolgálat{sáiró! és a kaínyék allrakcióiíól nyúitorrünk iníoímációl(Bt
jegyeker is árUsítoíünk
&á)yi tagok csaüaxozá§ával múködési területilnk is bóvült Úi, szezoT}áisán miilódö irodár
Bálatonberéoyöefi.

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (levékenységenként}

3.1 (özhasznú tevékeny§ég megnevezése: kuituíáis, tuíisáikai

3.2 Közhasznú tevékenyseghez kapc§o!ódó közfeladat, jogszabáyhely:

3,3 Közha§znú tevékenység cólcsoportia: ek lakói, ttlíisták
3,4 Kózhasznli tevékenységből részesülők lélsáma:
3.5 Közhasznu tevékenység fóbb eredményeiI

Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon íem küldhető be! Nyomtalval 2017.05.05 10,20.4al



A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet
egyszerűsílett beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

szervezet / Jogi szemóly szeívezeti egység neve:

máriaJiirdó-Balalonke.esztúr Tuísaükai Egyesülá

5.1 cé| szednti jutlalas megnevezése Előző év TáígyéV

5.2 cél szerinti juttatas megnevezése Elózó éV Tiá.qy év

cél széínti jutattás megnevezése Előző éN Tálqy éV

cél szerinti iutiatísok kimutatása
(összesen)

cél sz€íinti iutiaüj§ok kimutatása
{mindö§szeaen)

5, cél szerinti iulatüisok kimutatá§a (Aclato k é ze ( íú inl ban. )

6. Vezet6 tisztségvis€lóknek nIiitottruttaiá§

5,1 Tjsztség Előző éV (1) TárgyéV i2)

egyesületi elnök 2 550 1881

6.2 Tiszlség Előző év (!') Tálqy éV (2)

Vezetó tlsztségvis€loknek nyültott
juttatá§ (mindösszesen)l 2 55o 1aa]

Ny.v,:l.o A nyomtáwány papíí alapon nem küldhetó be! Nyomtawa: 2017,05.05 !.0.20.43



A kettős köny\ryitelt v€zető egyéb szervezet _

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

szervezel / Jogi személy szeívezeti egység neve:

7. Közha§znú jogálás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Elóző éV (1) TáqyéV (2)

B. Éves összes bev&el 36 0!16 19 &55

ebből:

c. A sz€mélvi Évedelemado meghaározottíészének az
iáiiió rtl-iiaelx]eiéió szerinti íelh-asználásáról szóló
1996. évi cxxvl. töívény alapján átutalt összeg

D. Ktizszolgálaá§: bevétel

E. Normalív lámogatás

F. Az Euíóoai Unió stíuRurális alapiaiból, llletve
a Kohézioé Alapbol nyúitott támogatás

G. Koííigát bevé€l [B-(c+D+E+a]
36 096 19 855

H. Ósszes ráro.dítá§ (kiadá§} 29 Lg2 15 a69

l. Ebból személyi iellegű íáfoídltá§ 5 621 4352

J. Közhasznú tevékenység ráíoídítá§ai

K. TáígyéVi eíedmény 6 9o4 3 9a6

L. A szervezet munkáiában közíemúköd6 közéídékü önkéntes
revékenvséoet véqzó §z€mélyek szama
ía közérileki önkéntes tevékenységrol szolo
2005, évi Lxxxvlll, lÖívénynek megfeleló€n)

E r őf o í l ás e ] l átoftúg m utatói Muíató teljesftese

lgen

EcN. 32- § (4) a) I(Bl+B2y2 > 1.ooo.0oo, , Ft] lx ú

EcN.32 § (4} b) tKl+K2>=o] E il
Ectv, 32. § u) c) |(l1+l2-Al-A2y(Hl+H2)>=a,25] n B

íá saclahi támogatotEág mutatol Mutató teljesíése

Eclv. 32. § (5) a) [§l+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
EcN. 32. § (5) b) IQl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] D B
EcN- 32- § (5) c) [Glna/2>= 10 íő] ! B

tly,v.:1.0 A nyomratvány papíí alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2o17.05,05 10,20.4i}



A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék]ete

PK-242

szervezet 
' 
Joqi személy szervezeti egyséq neve:

Támogatási prograrn elnevezése: DDoP-2.a3lc-12-2o12-o005 sz. páyázat

Támogató megnéVezése] NFü

Támogatás íorrása;

\özpont]kokségvetes m

önkományzati kölíségvetés I
!

má§ gazdákodó !
Támogatás ldÖta(aína: 2013, 03,22, -.2015. 03- 20.

Támoqaiásiösszeq: 49 gao 329

_ ebból a táígyéVle jutó ósszeq; o

tárqyéVben ielha§Znát összeq: 3 126 29a

- táJqyéVben folyósitott összeg: 0

Támogatás lípusa: visszalérítendó ! vissza nem télitendó
m

Tárgyévben felhasznát összeg részletezése jogcímenként:

személyi

Doloqi 3 ,25 29a

Felhalmozlási

3 126 29a

Támoga!ás táígyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:

''TDM íeilqsz€s s ióYó funzmüs.iérí' cínrí pályázar irssr€ elszámo|á§a
az éílékeso kkénás a|á$ft{ban tönénik

Az üzleti éVben Végzett íóbb tevékenységek és progíamok befiutátása

alonkere§znia Turisztil(Ái Égyesúlél

Ny.v.:1.0 A nyomtatvlány papir alapon nem küldhető be! Nyomtalvaj 2017.05.05 10.20.43



A kettős könywit€lt vezető egyéb szervezet __ _

egyszerűsílett beszámolója és közháiznúsági mellék]ete

2016, év

szeívezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

atonmáriarüadó€eleíonkeíe§ztúí íuíiszli*ái E gyesülei

Támogatási plogram elnevezése:

Támogató megnevezése: Bajatonberény Község Önkormányzata

Támoqatás forrása]

központi köllségvetés E
önkormányzati köllségvelés m

nemzetközi íoríás I
mas gazdálkodó D

Támogatás id6ianama 2016, 01,01. _ 2016. 12, 31.

Támogatása összeg: 4 251 o00

- ebból a tárqyévre jutó össz€g: 4 2st 000

áíqyévben telhasznát összeg: 4 251 0!o

- tárgyéVben folyósítolt ósszeg. 4 251 o0o

Támogaás tipusa: visszatéíítendó n Vissza nem !érítend6 fr
Tárgyévben íelha§znláft ósszeg részletezése iogcímenként:

személyi 1ú9 a61

Dologi 3 141 139

0

4 251 o0o

Támogatáslárgyévi íelhasználásának szöv€ges íremutatá§a:

@elonkeíesznúíon z4ló negy .éndezyéjyekkel egy idöben
rlaron-terényoln xí-séro pro§ramok l€íúnek m€íefidezésre. búcsú és,szeuonnyitó, konceít, AlTF|d ?lTo,,

iá^úí. Ég}.*üraürti szervezé§i és a márkáin§ feladarokal v.{lana magiá.a, ez€'( szmláyi és dologi
íedeaük a !ámogaliá§ból.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékeny§€ék és progíamok bemutatása

Ny.v.:l.o A nyomtatvány papír alapon n€m küldhető b€! Nyomtatva: 2017.05.05 10.20./l:l



A kettős.könywitelt vezető egyéb szerveze1
egyszerűsített beszámolója és közbáóznúsági melléklete

szeívezet / Jogi személy szervezeli egy§ég neve:
ídó-Ba'alonkéresztli. Turisalxai@

Tlámogalás' proglam elnevezése:

Támogalo megnevezé5e: Balatonmá.iaííirdó Község Önko.mányzata

Támoganás íoríása:

!
ónkormán}zati köllségvetés m

D
I

2016, 01. 01. - 2016, í2. 31.

lámogatási összeg:

, ebból a tárgyéwe jutó összeg:

1argyévben íelhasznát összeg:

Tárgyévben felhasznát összeg résztetezése iogcimenként:

Támogatás táígyéVi fe|ha§znááslának szöveges bemutatása:

Az üzleti éVben végzett í6bb tevékenységek és proglamok bemutatása

önkorn|ánrzer á piityá7 atot< a
,ogáüist. A üinlogatóval az elszámolá§ megtonénl a tÁu;morer ertoiáoá

Ny.v.:1.0 A nyomta&iány papíí alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2017.05.05 10.20.43



A kettős könwvitelt vezető eqyéb szerv€zet
egvszerűsített beszámolója és közhalznúsági mel|ék]ete

2016. év

ö-Beldonkeíe€a!Úí Tuaiszf xai Egye§ülel
/ Joqi sremély §zeívezeti egység nev€:

Támoqatási píoglam elnevezése:

Támo§ató megnevezése: Bátatonkeresztúr Község Önkoímányzatá

Támoqatás ísrrása]

központi köftségvetés n
önkoímányzati köllségvetés B
nemzetközi loffas I
más gazdálkodó !

Támoqalá§ idótanama: 2016. 01, 01. _ 2016. 12. 31.

Támogaési ósszeg:

- ebbőla tárqvéVre iutó összeg:

2 500 000

2 500 0oo

- árgyévben íelhasznát összeg: 2 50o ooo

- táígyéVben fo|yósított összeq: 2 5o0 000

Támoqatás típt]sa: visszatéíítendó n vissza nem téíítendó

Tlárgyévben fulhasznát összeg részletezé§e iogcím€nkérít:

személvi 1652 859

Dotogi 1, u7 L4l

0

2 5oo 000

Támogaiá§ tárgyévi lelhasznáá§ának szöveges bemutalása:

tddési k'lBégeinek'edézá§éíe
]dftoÚL A lámoqdóYd a2 els7ámolás megröíeil.

Az 0zleti évben végzett 
'őlrb 

levékenységék és píogí*mok bémulatása

ily.v.:l,o A nyomtatvány papií alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2017.05.05 10.20.1É}
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szerwezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mel]éklete l ,^_,o,

2016. év

sz€ívezet l Jogi sz€mély szeívezeti egység neve:

nló€alalo r Tuísa'kai EgyBsüler

Ny.v.:1.0 A nyomtÁtvány papíí a|apon nem kü|dhelő be! Nyomtatva: 20],7.05.05 10.20.1xl

csatoli m€llékletek

P K- 1 42-0 1 Rónyyy iz sgj 1 ó i j ? l 4té s

PK-142-o2 szöveges b?szó oló

PK 142-03 Ie.]Yőkónyv

Meqéklet .sololvo: n
Ercdelivel lúdelkuik: !
Melléklet aoíolva: !
Eredetí,elren]elkezik !
Mellék]et csaíolvo: !
Efedenv"lrcndelkezik: n

Meltékl2í csotolyo: n
Eredaivelrentlelkezik: n
Melléklet csalolva: E
Eredetivelrcndelkaik: m

^,í!!!éklet 
6otalvo: n

Ercdetivel redelküik: !

PK-142,u Jelen]éti ív

PK 142-05 Megharulmazós

PK 142-06 Egyéb


