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L4Koz
Közlemény

az adőzó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

iA személvI iöveoelemaclo nreghatározott részének az adózó rendeikezése szerint! ielhasználásáról szóló
rggel évi CXXVl, IörVénV ö/C. § (1) bekezdése alapján]

Ij Közhasznúsáoi iooá|lást meoá|Iapító bírósági végzés jogerőr,e emelkedésének dátuma, ha a szervezet
^ I rende|kezik koizhaÉznúsagr íókozattai:
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A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedveznrényezett szeívezet adószáma:

Neve:

-ti-Llr
Bp.Vl.,Szent Csal.Tem"Felui.és a Kat.Hit.Tám.Alap.

székhelye: trt-ÓlfilEl Budapest Baiza utca 56

1, B 0 6 ,], 4 8 8

szervezell tormala 17l-.
Bírósági nyilvántartási száma: 01_01_oo04290

Bírósági határozat jogeróre emelkeclésének c]átuma: rErF - rr - Er
N

fr| Képviselője: Csuzdi Attila
Fi
tl Alapce! szerinti közhasznú tevékenyséqe,
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Ql o, Bp-Vl., Szent Család Templom tq!q!499:_!ato|i\us hitoktatás támoga!ás
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L4KOZ,OL az adőzórenae l xez5söjl"jlfi fi {. kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezefi SzeíVeZet neve:

Ba.Vl.,Szent Csal.Tem. Fel uj.és a Kat. H it,Tám.Alap.
Adószáma: -ii]-ErL B 0 6 L 4 B B

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
- TárgyéVnek a rendeikezÓ éVe{ koveló naptárt evet Keli tekinteni, {-lgyanakkor a tábláZat kitöliése Során figyeleínbe keil venrri

azt aZ osszeget is, amt a renclelkezó évben rlár íeihasznalásra kerLllt aZ akkor átutalt osszé§lőt.

(AZ adatoxal iol llti]aI kell lnegadnl.)

01 (A) A rendelkező évben (2014-ben) juttatatt óSszeg: 323 366 
",r,o2 (A]") Ebből a tárgyévben felhaszná|t összeg

UJ Céi szerinti ievékenységre: 323 366
o4 (A3) Műkóoésre; 0
05 (A4) Rexlánr és rnarketing célra: 0
06 (A5) Ebbői tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4):

0
a7

08
(A6) A tartalékolás célja:

09

10 (A7) A tartaléKoiás időtartama: fe"
11, (B) A tárgyévet megelőző évben tartaiékolt osszeg (tsrcoz nsl: 0,
1-2 (B1) rnUOt a tárgyévnen íeihasznált ósszeg
t3 /Dr\ Cél szerinti tevékenységre.
1^ (B3) Műkodésre:
15 (B4) Reklám és nrarketing céira.
1t) (B5) Ebbő! fel nem hasznáit, visszafizetendő összeg (B-ts2-B3€4'):

0
17 (C) AtárEyévei megelőző másocjik éWen@

0
1B (C1) Ebből a tárgyévben íelhaszná]| ósszeg
19 (C2) Cel szeri r_-rti tevékenység re:
20 (ca) Működésrel
2L (C4) Rekláni és nlarketing céira:
22 (C5) Ebiről fel nem használt, visszafizetendő összeh§{2€3{/| 0
zJ (D) A tárgyévet megelőző harmadik évbe 0 

",",24 (D1) Etrbői a tárgyévben felhasznáit összeg
25 (D2) Cé| szerinti tevékenységre:
26 (D3) lvlűködésre:
l! (D4) Reklám és marketing célra:
,o (D5) Ebbői fel nem használt, visszafizetendő összeg 13-P2a13-Pa; 0
29. (E) A tárgyévet megelőző negyedik évben tartalékott dsszeg a3KOZ D5I
30 (E]-) Ebbő| a tárgyévben íelhaszná|t összeg
31 (E2) Cél szerinti tevékenységre:
ea (E3) Működésre:
1) lE4) Reklánl és nlarketing célra:
J+ (E5) Ebbő| feI nem haszná|t, visszafizetendő összeg (E-E2-E3-E4):
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L4Koz'ozu^o?á3,,3,!%iili:,-+'s'jl#J,l"in"::l".rnlélyezett

KedvezményeZett SZerveZet neVe:

Bp.Vl.,Szent Csal.Tem. Feluj,és a Kat. H it.Tám.Alap,
Adószáma: EEEEEEEE-E -Er

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására,ron.tko.á,drtok
- TárqyéVnek a rendelkező éVet kÖVető naptári éVet ke|| tekjnteni.,,Ugyanakkor a tábláZat kitöltéSe során íiqyelembe ke|| Venni' azt aZ ÖsSzeget is, atli a ,eitjelkez8 ouuen nla, ternas'znalásrá kuiuli-..^rrto, átutalt öSSZeqből.

(Az adatokal folintbal] ke] meoadni

(F) A 2008. évet megelózően ', és tarta|ékolt va!amennyi Osszég:
(F1) Ebből 2014, december. 3].- tartalékOIt összeg:
F2) Az F1 osszegbői öSSZe0

3)

Reklám és nrarketing célra.
(F6) Fel nem h összeg (Fi-F3-F4-F5),

42. A tár qyévb e n fe l |l as zn ál h aió@
323 36643

44

(G1) Ebbői a tárgyévben műkódésre iordíthátó ieiles ds_§z.,o
Bo 842G2) Ebbői a tárgyévben r,eklám és mark ;dmml* ö§szeg 32 337 ]",,",

45 'H) A tárgvevben felhasz@
323 36646 9_y rysegre IelnaSZna,lf Iel]eS öSSZeg {A2+B2+C2+D2+E2+tr3): 323 36647 tl l..l n tdl9VEVUcil líluKUueSíe |ell]aSZna|I tel]e§ oSSZe!] (A3+B3+C3+D3+E3+F4)

/ l-,l ?\ A tá rd\ /Á,, n 
^ - l^ u x-]*7^-]^l]]* .L-|-i-- --; -,_ U4B l9 1asznall rel]eS oSSZeg iA4+B4+C4+D4+E4+F5) 0 roli"I49 (H4) A tartaléko|t te|jes összeg (nS): '---_

050 (H5) Már íel nem haszná

Az at u t al t 
? : p_r^u^g_ !",t las z n ál ás an u t r r Or u g
re l n as z n al as t c e l o k osszegsze r ű m e 91 e t ö tesé yel

(naX 12oa karakt_ér)
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09
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1)

templom hangosítási rendszerének villanyszerelés
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