
KOZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉV

Az egyesület neve: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.

Adószáma: 1 907088 1 -1 -05

C g.szitma Pk.60 .421 I I 9 89

Jogállása: kiemelten közhasznú egyesület
Könyvvezetés módj a:" kettős könyvvitel

Számviteli n.."a*olo,

A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközöl<

B' Forgóeszközök
Követeléselt
Pénzeszközöl<

C' Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

D. Saját tőke
Tőkeváltozás
Mérleg szerinti eredmény

F. Kötelezettségek
Rövidlej áratú kötelezettségek

FORRÁSoK ÖSSZESEN:

A vagyon felhasználása:
_ anyagköltség:
- i gényb eve tt szo|gá|tatás ok :

- egyéb szolgáltatások
- bérköltség:
- személyi jellegű kifizetések
- bérjárulékok
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Az egyesület 2010. évi kozhasznú tevékenységből szátmaző bevétele: 26'6Í2 eFt, kiadáSainak

összege: 24.58I eFt volt.

Az állami kö lts é gv etés b ől származő b evételek részletezés e :

Az áIIamí költségvetésből az egyesület 22'564 eFt-ban részesült:
_ 10.380 eFt MAK (Támogató Szolgálat működtetésére)

- 2.610 eFt NCA működési költség támogatás

- 573 eFt MEOSZ
- 8.501 eFt BAZ Megyei Munkaügyi KÖzpoNr

2.545 eFt
3.220 eFt

930 eFt
12.198 eFt

622 eFt
3.453 eFt



/ - elszárrrolt értékcsökkenési leírás 605 e}-t
- egyéb ráfordítások 410 eFt

Célszerinti j uttatások:

Az AlapszabáIyban megfogalmazottaknak megfelelően aZ egyesület célszerinti juttatásokat
nem végez.

A kapott tárnogatások részletezése:
- Allami költségvetésből :

- Elkülönített állami'pénzalapokból :

- Önkormányzattőli
- Kistérségi Telep.Önkorm.és Társulásaiktól:
- G azdasági társaságok, vállalkozóktól :

-APEH 1%
- Más pályáztaÍőktol

Y ezetőtisztségviselők részére nyújtott juttatások:

22.564 eFt
0 eFt

178,5 eFt
0 eFt
0 eFt

3 14.6 eFt
180 eFt

A lrét fcis vezetőség és 1 fő gazdasági vezető 2006-tő1kezdődően munkáját alkalmazottként
részmunkaidőben, rehabilitációs munkabér támogatással végzi.2OI0. év folyamán 700 eFt
saját gépkocsi használat került kifizetésre, amelyekre páIyázati összegek nyújtottak fedezetet.

Tartalmi beszámoló:

Tanaimi beszámolóul az egyesület elnökének évértéke\ó tájékoztatója szolgált.

Az egyesilletKözhasznúsági Jelentését a20ll. junius 17-iKözgyÚilés egyhangírlag elfbgadta.

A Kozbasznúsági Jelentés könyvvizs gálói ellenj e gy zés nélkül ké szült.

Miskolc, 20r r. jűlius 22.

egyesületi elnok

r ro"-- {:1 a i-.} 4*1...,'.,;.1- ' ,i-."
. ._\:. -(}() 1. ",:.:l -L J. I

, :l xv i'u b:1', ,f'
'.ii, -lr*a--ro-"" ;t .

'. ;, 'w**.lÉ' 'Í: ,'l 'c_ {-'. Í
-..)o J
"|'',Í'''-'*lts1,.,i. 

" .-"''t.,1 ""' -?'


