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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vx-tlz

TörVény5zék:

09 Debreceni
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuián keresztül a kérelem beküldésre kerü|)

árgyévi

EI'IiFI

Viselt néV:

születési néV:

Anyja neve:

Előtag

T__l

Erzsébet

születési ország neve:

születési település neve:

szÜletési ideje: r1r,|-6t|-roT'-tí|']

családi néV Első utónéV ToVábbi utónevek

Szervezet neve:

Bihari NépműVészeti EgyesÜlet

szervezet székhelye:
l rányító szám : 

Flti]t']t']
TelepÜleS; BerettyóúiÍalu

KÖzterület nevej

Házszám'.

avasz Kozterület jellege:
l.'ú'----_-l

t---lE-----_l Lépcsőház: r---_l Emelet; t---J Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

NyilVántartási szám:

szerVezet adószáma:

Etr ffi . FlTlTl 5Fn / ET,T,|í / m
EFI-letr-ffiTsT?l_rl-
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

KépViselő aláírása:

Keltezés:

Berettyóúifalu

="=i:lll{"'!*i:;mÉc 1'é;";1" "" Kfr:&:Áiaii|gá*,

EEEE-EE-EE
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ffi |"*r.""toti.'"'.t#1lm;m}:';"."il""f; 

á#lr1'rT'i""",1uu'.*|PK-142

Szervezet neve:

Bihari űVészeti

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege tAdatok ezer farintban.)

E|őző év E|őző év
helyesbítése

TárgyéV

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. BeÍektetetteszkÖZök L L4L 923

l. lmmateriáliS javak

ll. Tárgyi eszközök L 74L 923

lll' Befektetett pénZÜgyi eszköZök

B' ForqóeszköZók 177L 2 279

l' Készletek

ll. KöVetelések 232 141-

lll. ÉrtékpapíÍok

lV. PénZeSZköZök 1539 2 138

c' AktíV időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖssZEsEN 2 9rZ 3 202

FoRRÁSoK (PAsSZíVÁK)
D' Saját tőke 2 622 2 961

l' lnduló tóke/jegyzett tőke

ll. Tókeváltozás/eredmény 2 605 2 609

lll- LekÓtött tartalék

lV' Értékelési tartalék

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységből L7 352

Vl. TárqyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységból

E. céltaÍtalékok

F. Kotelezettségek 243 199

' Hátrasorolt kötelezettse9ek

ll. HoSSZÚ lejáÍatú köteleZettségek

lll' RöVid lejáratú kÓtelezettségek 243 199

G. Passzív időbeli elhatárolások 47 4?

FoRRÁSoK ÖsSZESEN 2 972 3 202
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A kettős könyvwitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és kiizhasznúsági melléklete i Rx-lrz

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredmény-kimutatása
(Ad ato k e ze r fa ri nt b an. )

Alaptevékenység Váila kozási teVékenység Összesen

elóző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év tálgyév előző év előző év
helyesbítése

tar!]yév

1. E ékesítés nettó árbevétele 3 966 3 453 342 4 274 3 453

2 
lA.ktjvált 

saját teljesítmények

3' Egyéb bevételek
4 944 3 905 4 944 3 905

- tagd ü, alapltotol kapott
beÍizeies 150 131 150 131

- támogatások 4 7a5 3 773 4 785 3 773

- adományok

4' Pénzür'yi mÚVeletek bevételei
7 I 1

5' RendkíVüli bevételek

ebból:

alapítótól kapott beÍizetes

- támogatások

A. Összes bevetel (1+2+3+4+5) a 911 7 759 342 s 2?3 7 759

ebből: közhasznÚ tevékenység
beVételei a 911 7 759 342 s 223 7 759

6. Anyagjellegű ráÍordítások 7 546 5 26e 7 586 5 268

7. Személyi jellegű ráÍordÍtások r 402 1 491 L 402 1491

ebből: Vezető tisztségViselők
JUttatásal

8. Értékcsökkenési leírás 2L7 24? za? 247

9' Egyéb ráfordítások 7 7 1 7

10. Pénzüovi mljveletek
ráforditasaj'

Bihari NépműVészeti Egyesület
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A kettős könyr,.vitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-r42

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adarok eze] Ío] intban')
AlapteVékenység VállalkozáSi teVékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárqYév előző év e|őző év tárgyév

11' RendkíVÜli ráfordítások

B' Összes ráfordítás
(6+7+B+9+1O+11) 9 206 7 407 9 206 7 407

ebből: kőzhasznú tevékenyséq
ráfordításai 9 206 7 4íJ7 I 206 7 407

c. Adózás elótti eredmény (A-B) -298 352 3L2 !1 352

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (c-12)
-295 352 3L2 LJ 352

13. JóVáhagyott osztalék

E. TárgyéVi eredmény (D-13)
-255 352 3a2 L1 352

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támoqatas 3 792 2 855 3 752 z 855

B. Helyi önkormányzati
költseovetesi támoqatás 600 s00 600 s00

C. Az Eurooai [Jnro strukturalis
alaplaibóI' illetve a Koheziös
Alapból nyújtott tamogatás

D. NormatíV támoqatás

E. A személvi iöVedelamado
meohatarozótí részenek adózo
íenóelkezese szerlnti
Íelhasználásáról szó'Ó 1996. éVi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

49 68 4a 6€

F. KöZszolqáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá Vannak támasztva'
KönyWizsgálói záradék I to"n ffi ru.-

szervezet néve:

Bihari let

Kitöltő Verziói2.70.0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.19
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A kettős könyr,witelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-]42

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és kaizhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

eli Egyesüle!

1.2 székhely

BerettyóújÍalu

KözteÍület neve: KÖzterület jellege:Tavasz körút

Házszám| 10 Lépcsőház: f____l emetet, l___l Ajtó| [---l
1.3 Beiegyző határozat száma: M. EB.FFblEl'fl/Elglgli /m
1.4 Nyilvántanási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-@-ril1ríI?T_fn
o t9 11 -E-EEI

1.6 Képvi5elő neve: lstvánné

Blharl NéPmüVészeTi EgyesüleI célia a népmüvészel. kézrnuvesség haÜyolnányainak továbbélletése,
gényes alkatásra ne1/elés. Kiizrernükiidünk a rársádalmi környez€t é5 Íár5ad6jmi tudat 

'6ímálá5ában,smereteket terieszfunk g héEyománygk ápolásö Eévén.
agságunk kőIétle.r alkató ktiztisséEeket, |rrühelyeket.}rükódterünk, a kri|iinbözö ÍóÍumokon képviseliük

EgyuttmÜködési nregállapo,dásunk van az *nkarmántszállal, Iagiai vagyunk a !\lEsz'nek és
két országos clvil szervezeme|q kápcsolatot tartunk a llagyonlányok HÉÚával, a l,iem.ell MÚVelödési

n1é2efiel.
lításakRt, €rszág9's konFerenciát s.eBezünk afiol rág'alnk és az érdekl6d6k s?é|es k{'rben m ut4rhfi'ák

sZ álö, tárgyalkoró népnlüvésÍetel- Kiélrtell feladátunknak lek!Í}tiük a gyerrngkek l9€vonási{t az alkató
M esterei n k tudásu kat át*tlják a Íeln.ivekYö nemÍ ed ék€knek'

kotóházunkban Ís|yanrato$ek a szakkördk, nyaranta gyermek, Íelnrft Alltotótál]gEgkbán ismerkedhetnek
érdeklödök á Bragyaí nép s.ellemi, érgyi k ltÚ 

'4áváJ.

3'1 KóZhasznú tevékenység megnevezése; alkalom
3.2 KCjzhasznú tevékenységhez kapcsolódó köZfeladat, jogszabályheIy: 1997. CXL

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 16 éVes
KöZhasznú tevékenyséqből részesÜlők létszáma:

KöZhasznu tevékenyseg Íóbb eredmenyei:

családi é5 gyermekiárszóklan 2 heléDte sikerÜh Íolyanratossá lenBi a gyérmekek' fialtsJgk
á nép; nr€sÍerségelq a terÍnész€tes anyágak Íelhásználá.sa irá t.

Kitöltő verzióiz'1o.0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.19
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámoIója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I lx-r+z

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

nafi Népmüvászeri EgyesÜler

1.2 székhely

llányítószám: EEEE TelepÜlés: BerettyóújÍalu

KöZterület neve; Kcjzterület jellege:avasz köÍút

Há"s7ámI Lépcsőház: t---l r'"tut, [--_l Ajtó:

1'3 Beiegyző határozat száma: m' EB . FliFTfrfl/lilg|gld /m
1-4 Nyilvántartási számI

1.4 szerVezet adószáma:

EE-@- 1t1t5t7

EIFIFIEEIEP]EI-I!-AE
1.6 KépVi5elő nevei ajrök lstvánné

10

Bihari Nép!'}llivészet' Egyesiilet céIjá a néPmüvészet' kázmEvésség hagyamányainak rovát]béllelése,
álkolásra nevelás. Kö3a€nrÚkÓdÜ$k a társada|mi kerB},ezet és társarlállÍi fudat fornrálásálran,

teriesztii&k a hagyo.trá_nygk ápB!ása révén'
égságunk körétren alko!6 k{i.össfueket" mEhelyeket mfiködt€tünkl a kiiltinbtizé Ílir mokon képviselrük

Együttnrük{'dé5i nregállapsdásurtk van a2 onkÖ'mi{nyzattal' t4g'ái Vagyunk a NEsz'í'ek és
két országas cilíil szerYezetnek' kapcsolarol brtunk á Hagycmánygk Házával. a Nen]zeti Múvelödési
enel"

{'rszág6.s konÍerenciát sz€rvezainlE ahaÍ tagiaink és az érdeklöd6k sEéles körben !}rulaÍhátiák
a2 é16' társyafkoró néPmÜviászelet Kitff€lt Íe|ad6tunknók tekinljlik a gyerínekek beuonásá aZ alkotó

Mesterei!rk tudásukát áradiák a ÍelnóYekYö !'!en]zedékektlék.
fBlyamatBgák a szakköröK nyáranta gy€r! elq Ís!nöÍt AlkoróÍátrrorgkl].an is.neÍkedhelnek

érdeHrdök a mágyal néP szellemi, tá.gy' kultliráiávö.l.

3.1 Közhasznú tevékenyséq meonevezése: folqlakozások
3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogsZabályhely: 1997. CXL

3.4

KöZhasznú tevékenység célcsoportja; érdeklődő oedaoóousai. kezdő alkotók
Kózhasznú tevékenységből részesÚlők létszáma:
Kö1has,/nú tevékenység lóbb eredményej:

PedagógUsoka1 ós áz érdeklödlket mesisnrertettaik a ielenrösebb
rrcsoló.ló élrnÉléti ludásBal. tá.ovi kultti.ávál' amelv€t tovább edl

yos ri í! nepekl'! ez
elméleri rudással, tárgyi kultú'ával, amel!.et toYább adnak a nevelési, gkialási

ményekben.

80
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A kettős könyrrvitelt
egyszerűsített beszámolój a

v ezető egyétr szervezet
és közhasznúsági mellélrlete I PK-]-t2

1. szervezet azonosíÍó adatai

2' Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. KözhasznÚ tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

haIi NépnlüVészetí Egyesiilet

1.2 székhely

tránvítószám: |al|ilB|o TelepÍ]lés: BerettyóújÍalu

KözterÜlet neve:

Há"szám: Í -

Közterület jellege: körút

E_____l Lépcsőház| t_____l rmetet: f___l Ajtó: t----l
L'g B eje gy ző határozat száma : m' ffi . 

l 
6hEr5 Fn / E 9|9Id / m

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

le-tr-Etr- 1l1lsl7l

EEEEEEEE-I!-EE
1.6 Képviselő neve: Törők lstvánné

Blharl Népmttvészeti fgyesuler célia a
alkotásra neYelés' Kaizren![ika'daink a rársadalni kÜrnyez€t é5 tíEsadalml fudat 

'orrnálásálran.ter'esztíink a hasyoiliányok ápolásö révéB.
íguBk ktiré'}en alkotó krizosségeke4 mülrelyek"t m{ikridtetünk, a klil{intxizd ÍórumokBn képYiséliaik
íeinket. EgyÚttmükGdési nregállapodásunk Van az Ónkormányzana'. ragla' vagyUlrk a NEsz nekés
két orszáqcs civi' seerYézetnelq kepcsolatol lart nk a l{ágyÖnránygk taázával, a F,len].Zeti 

''Éaivelódésa
lításokat, *rszágos kalÍerenciát szerveErlnl! ahÖi tá.siaink é5 az érdetd'd6k széles körben mutatt]at'ák

aZ élö, tá.gyatkÓÍó népmÚvészeteÍ" Kienrell Íeládaiunknék tekintjük a syermekek bevonásáI aZ álkoló
Meste.ei n k tuttásukat átadják á Íel n öVekvő !'! ernzed ákeknek'

kstóházUnklran Íolyalrlatosak s szakkd'r{ik, nyaránta gye.lnelq Íe!nrfi AlkoróL{borskb.an ismerkedhetBek
érdeklrdök a magyar nép szellemi, tá.gyi kultÚr4ává.l'

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezéSe; Nlo 2síírizés szérvezésé

3'2 KöZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

KÓzhasznú tevékenység célcsoportja: Az orszáo különböző részén élő alkotók
Kózhasznú tevékenységbőI részesülók létszáma|

Közhasznu tevékenység Íobb eredményei;

sza&mai n]eqméreÍe!és, ahgl aZ eqyes mesterségek zsErizó' lríráiáK ségítik az
alkotókat' l'i!6 váció a lr}épi ipern.laivész cÍm €|nyeniséte.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete I vx-t+z

1. s2eÍVezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Ktizhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1'1 NéV

lrári Egyesai ler

1.2 székhely

tránvitószám: |![i']pp TelepÜlés: Berettyóújfalu

Kö7teriileÍ neve: KözterÜlet jellege:

E'_____l LépcsőháZ| r___l emetet, [*_____l Ajtó| f---l
1.3 Beiegyző határozat száma: EE. ffi.FriEl5]7|/EF'lrlal/fE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

F|d]iola-El-ilír{_fn
EIIEIEEEAEE-I!-EE

1.6 Képviselő neve: örök lstvánné

körút

Bihari NépnlEvésztr; EgyesÜlet céliá a néPrnüvészet, kázm yainák
alkG*ásra neYelés" KtizreBa'ködiink a társadalmi környez€t éE üársada|mi tudal lolr}rálásában,

t€r'es3tÚnk a hágyományok ápstásá révéB.
agságunt( ktiréi}en alkcrÓ k{iztisségeket" mühely9k€t nrük(idterünk, a kiil{int}óZö fó'umok*n képYiseliük
rdekeinkel EgyúttmÚködési nregátlapodásunk van az Önkormán}zaltal" Iagiái vagylnk a }'IEsz-nek é5
lég két Örszágcs civil sierrr'ezemek, kápeselítst tart!nk a Hagyonrányok l+ázával, a FJemzeÍi Művelödési

lításoka', országgs konÍerenciá szervezrink' a_ho| taglarnk €3 az érdeklödök Széles körbtn m utathatlák
€z élö' tárgyatkoró népmÜvész€ler- Kiénre'Í Íeladatunkl.lak rekintjÜk * gyermekek b'evonásíit az alkotó

Mestereink tudá5ukat áladJÁk a'elnoVekVö nen]ledékekl]ek.
k$tóháZunkbÁn Íolyalnaiosak a szakk{iíók, nyffá[)ta gy€rmBk Íelnött Alkoiótáborokban ismerkedhemek
érdek!ödök a m3sYár Qép sze|lEmi, táígyi k laú ráiáVél '

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: "Kitesszük a szűrét'' orszáoos Dálvázat zsíjrizése
3.2 KÓzhasznú tevékenységhez kapc5olódó kdzfeladat, jogszabalyhely; 1997. CXL

KÓZhasznú tevékenység célcsoportja: különböző részéről oálViázó alkotók
Közhasznú tevékenységből részesÜlők létszáma:
KöZhasznu tevekenyseg Íobb eredmenyei:

szor rnintiík átmentése lakáskultúrá t€Xtilj€ir€, viseletre, has.náali ráÍgyaka_ A Zsüri iavaslalokkal
el a ielentkezöke! kiváászt8taá a k'verend5 a|kotásokar'

60
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A kettős kön}'witelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és kiizhasznúsági melléklete l PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárqyéVben Végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kt'zhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

hari Egyesület

1.2 székhely

tránvítószám: 
|nlfil[olB

TelepÜlés: Berettyóúifalu

KőZterÜlet neve: KözterÜlet jellege: kö.útavasz

Házszám: LépcsőháZ: r_=l r..t"t, F_-l Ajtó: t-------l
1.3 Bejegyző határozat száma: Et} EB 'FFI1FFT-.] rElg|rld tfn
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

ffi_Etr-ITIflfiTfI
21019 -tíl-ldE

1.6 Képviselő neve: örök lstvánné

10

áEságunk kÖrs'ren alkotlá ktizösségeket. mEhelyeket nrük{idteltjnk, a kíi}tinbizl ÍórumokÜn képvisélitik
rdékeinket EgyünrnÚkodás! nregálapodásunk van az onkormányzattal' tasiai vagyunk a NEsz-nek és
rég kél srszágos civil sz€rveEetnelq kápcsgla1Öl tartunk a }'agyományok Házáva!, a NernZeti MüVelödési

Blhari NépnlüVés7eB Egyeslilfi célia a népmÚvészel. kázmuvesség hagyományainak tovéhbélÍelése.
alkgti's.a neye[és. Közrerrrüködüsk a táfsadalmi környezet és társadalmi tudat Íormálásában,

teriesztÜ k á rlagyon'lányÖk ápolása .évén'

ÍíÍi{$okat, orszásss kGnÍerenciát sz€ruezi!nk ahgl taglaink és a. érdeklÜdfik széles köílr'en mUtathaÍják
éz élö, rárgyárkotó népn'l Úvészetel- Kienle}t Í€ladalunknak rekiíltiaik a g!€rfirekek h.evonását az alkoló

Mestereink tudásukáÍ álad'ák a Íéln{iYekYó nemzedékeknek'
kBtóháZuBk!:an Íglyanralgsak a szakköriik, nyaranla gyermek Íelnótt ÁlkolóIál]orckban isffierkedhelnek
érdek'ódök a magyar nép s.ze!le.l}i" tárgyi ku ltú rájávál.

3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: konÍerencia '' Kitesszük a szúrét "

3.2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely; . cxl

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A oálVázaton résztvevők és az érdeklődők
KőZhasznú tevékenységből részeSülők létszáma;

KöZhasznu leVéke'']ySég Ícibb eredményei:
150

a kiállítcÍt alkctésok láná] a sziir, szl]cs
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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék-lete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

EgyesÜ ler

1.2 székhely

tránvitószám: plpp Település: Berettyóúifalu

KöZterület neve: KóZterület jellege:
körút

Há7s7ámI
10 LépcsőháZ; F-J e melet, [-I Ajtó: r----l

1.3 Bej egyző határozat száma: Fn. FIK]. loTililEE|/ El 91 9Id / fn
1.4 Nyilváltartási szám:

1.4 s2érVezet adószáma:

l.l'l-l.E]- 1l1l5l7

-E-EE
1.6 Képvi5elő neve: lstVánné

1 8 2

Eihari EgyesÜ'et céliá á néPmiivész€t, kézmaivesség hagyomiíE].ainő.k
alkotásra neYelés. Közí€maikraidaink a láfsadalmi kijrnyezet és társadajn]a fudat for.nálásában,

Íeri€s3ttink á h4Eyofirányok ápolása révén.
|s,águnk kétében alkotó kÓzösségek€t' müheryeket mÚködterillrtq á különb{izr Íórumoksn kéPYiseliiik
ekeinkgt. Egyúnm Ú kr'rlési megállapodásergk Van az onko llányzáttal" rag}ái vagyunk a NEsz-oek íi5

két orsiágos cir'il sz*ívez€tnek" kapcsolélol tartunk a ltBgysmányok Hi{záYal. a NenrZeti MÍye'ödési
€nel'

!ításakat, országos kcnÍeíenciál sz€ruezünk' ahgl Iágiaink é5 aE érdeklödök sE€les ko.t]en mu1alhátiák
az é!ó, tárgyalk6tó népmEvész€rer. Ki€n'lelt Íeladátunkrták lekintjaik á g}íeínek€k b'evonását aZ a!kotó

Mesnerei n k tudásu kat átadiák a Íeln{ivekvö n emzed ékekngk.
kÖtóházünkban Íolyafiratgsak a szal*órölq nyalanta gyermek, felnölt AlkoróÉ-t]8rokban ismerkedhetnek
érdekíödök a magyar Bép szellemi, tárgyi k$ l!ú r4ávál..

3'1 KöZhasznú tevékenység megnevezése: kézműVes Alkotóházak

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó köZfeladat' jogszal]ályhely: 1997. CXL

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A Város. térséo érdeklődői
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma;

KöZhasznu tevekenység Íóbb eredményei:

3 nép Íolyanralosan vártuk az áz Alkoróháztré- A gyernrekekel a gyermekjátszót]an
k meg á bagyömányos népi iátékokkal' a Íelnónekét a nresterségekkel' Fíóbá ak kedver

i a kipróbáásrá.
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A kettős könyrrvitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-l-12

1. szervezet azonosító adatai

2' TárqyéVben Végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenkent)

1.1 NéV

eti Egyesüler

1'2 székhely

tránvítószám: p]|il|ólB TelepÜlés: BerettyóújÍalu

KózterÚlet neve:

Házszám: f -

avasz Közterület ]'ellege: körút

E_____l Lépcsőház: F_l e'.t"t, F--l Ajtó: T------l
1.3 Beie gyző határozat száma: lÁfl. EB. F|1-Ii|5T?f / El d 9E / m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:
Etr-Etr- 1t1t5t7

IIEEEEEEE-E-EE
1.6 KépViselő neve: örök lstvánné

Bihari NéP.nEvészed Egyestilet céliá a népn] hagyományainák
alkaÍ.{sra neYelés. Kaizr€nrüködünk a társadalmi ktirnyezet ÉS társadalm; tÜdat forrnálását]an,

eteket teriesrtünk a hágyonránysk ápolása révén.
aEságunk kórélren alkotó kti össágekel" nrÚhetyeket mÍík{idtetiin}q a küld'nbözö ÍÓrunrok€n képYiseliük
rdekeinket EgyÚtlrnükÓdési megálapodásuBk Van aZ onkonnán}2atta!, tagiá vaE}'unk á fiEsz-nek és
rég két $rszáq€s ciYil szervezetqelq képcsalitgt tafiunk a }iagygmányok H'ázáva!, a l.remEeti Miivelődési

ettel.
országos konfereBciát sZeIveEainK ahci tá'gjaink és aZ érdeklÜd6k széles k6rl}en n'}Utaítétiák

aZ éIö, tárgyálkoló népnrüvészelet. Kienrelt ÍeÍadatunknak lekintjtik a gyerm€kek l]evonágát áz álkotó
Msst€re'nk tudásukat áladják a íelnÓvekvö nemzedékeknele

k3tóházunkb3n fQlyanralosák ts szakkóról! nyaranÍa gyermek, Íelndtr Alkolótál]cíakban ismerksdlretnek
érdektödök a Brásyar Í}ép szellemi^ tá[gyi ku ltíl r4ávál ' '

3.1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése:

3.2 KoZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

3.4

KÖzhasznú tevékenység célcsoportja; Város. térséo érdeklődói
KöZhasznú tevékenységből részesülők létSZáma:

KözhasZnú Ievekenység Ícibb eredményeiI

Egy€síiler minden a váro5n6pi rendezvényen a kirákodást,
estersÉgbenrUtalót, gyermek'átszót és ráncház szervezésér' lgén}€s kjkapcsÖlódásra. szórakÓzásra'
korói GYékenységf€ motiváá5. Az egyesület ta8lái k{irében esapatépítés.

23
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-l.12

1- szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1_1 NéV

hari lúépmüVészeti Egyesüler

1.2 székhely

BerettyóújÍalu

KözterÚ|et neve; Közterület iellege:avasz

Házszám:

1'3 Beiegyző határozat száma: Fn FIil IEEEEE|/Eg]gId /m
1.4 NyilVántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

FIó]-lstr- 1t1t5t7

-E-EE
1.6 Képviselő neve: iirök lstvánné

körút

10

o

agságunk körében alkÖtó ktizös5égekeÍ, mÚhelyeket mükddrettink! a kÜlonl]öző] Íórumoksn képYis€'iük
rdek€inket' EgyaifimÜkodési megálapodásunk Van aZ onkorn|ánrzattal, Iagiai t/á8yunk á NEsz nek és
réE két ?rszágos ciYil sz€rvezetnel! kapcsBlatst tafiunk a ltagyonrányok HáZáva|, í Nenrzeti ldüve'ödési

Bihari Népmaivészéti Egyesület céljá a népm
alkBtásra nevelés. Köu f€miika'dúnk a Íá'sadalnr' k{'anyezét és társadalffii Í dat fsrmálásátitsn.

teriesztÜnk a hágyo$rányok ápÖlásá íévén.

lításokar, 1]lszágos konÍerenciát szeruezünl{' a}]o! 1ásiaink és ar érdekrrd6k s3él€s kórben mU1athát|ák
az élö, Íáfgya'kotó népnrEvészerer' Kie&elt feladatunknak 19kintjÜk a Eye.nrekék bevonásáT aZ alkotó

Meste.ei n k tudásu kár áradiák a Íel novekvö n en]zedékekntk'
kotóházunkb.an folyámatgsák a száJ(köröE nyaranta sy€.mek, Íelnöta AlkotórábBrgkban ismerkedhetB€k
érd€ldödök a mágyár nép szellemi, tárgyi kulrtlrájávÁ|'

3.1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése: Külföldi testvérvárosok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÓzfeladat, jogSzabályhely: . CXL

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja| testvérvárosi Vendéqek

KöZhasznú tevékenységból részesülők létszáma;

Közhas/nú leVékenySeg Íöbb eredményei:
150

Ülasz8rszági FroPorcia égyesület és í'!arqitÍa város d€l álliá tálálkozlak áz Egyesailer tagiaiv3j.
aFaszÍálátcsere iött létre, eg}amá's murikái után va!ó érdekiód€s, lárogatás lebetösége"
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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete ) PK-1'42

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

NépBlÚVászeti Egyesület

1.2 székhely

tránvítÓszám: @B@p Te]epijlés: Berettyóúifalu

KözterÜlet neve: KÓZterület jellege:avasz

Hétzszám: LépcsőháZ; t-_J e'"t"t, f___l Ajtó: T-----l
1.3 Bejegyző határozat száma: M. EB.Fríri]El'f /El9l9Iá1 'D]
1.4 Nyilvántartási szám:

1'4 szervezet adószáma:

FTól-Fl4- 1t1t5t7

1, -E-EE
1.6 Képviselő neve: lstVánne

körút

10

atkgtásra BeYetés. Kazrernükijdünk a tá'sadalmi kiirnyezet é5 táÍsadalmi fudar 
'orrnálásáb'an,eí€tekeÍ teriészÍink a hagyomáIyok iípalásá révén-

ságunk korébeB a| kotó k{izt'sséEek€t. n}ühelyeket nrükódtetünlq a kÚlrinbtöZc Íóí lr-tokon képYiséliiik
}keinket' EgyúttnrEkodési n.legállapodásurtk van az onkormányzatta|, tagiai vagy nk a t{Esz'nek és

két grszásos civil s.e.vez€tnelq kapcsqlatoi tartunk a Hagyományok tiázával, a !,lenrzeti M[iv€lödési
ettel.

|ításokal, országos konferenciá{ szelveziink, ahgl rqgiaink és a2 €rdekl5d6k sEéle5 kart]en mUtathatiák
aZ él6' tárgyálkotó néPmEvészeleÍ- Kie.nelt Íeládatunknak rek!rttjük a gyglmekek belonását aZ a!koló
/a'rrrátokbá- Me$ere!nk tudásukat átadják a ÍelnüvekYö nernzedék€'knelr

kotóházunkr]án Íolyá'nralosak a szakkórölE nyaranta gyermelq Íe!nrtt A:ketótátr}g18kban ismerkedhel}rek
áídekt6dök a maqyar nép szell€mi, rá.gyi kulfiirájávál.

3.1 Közhasznú tevékenység megneVeZéSe: xxl. orszáoos oVermek alkotótábor

3.2 KöZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogSzabályhely: 1997. CXL

3.4

KözhasznÚ tevékenység célcsoportja: Érdeklődő
Közhasznú tevékenységből réSzesülők létszáma;

KölhaSZnú tevekenyseg tőbb eredmenyei:

Egyesület 21. ákalommal szervezte meg a gyermgk a| olyan sikerrel, hsgy 2x1 hetet
a hágyományos n]esÍe.ségek megismenerésére' A gye.ekek mesterei!'!!Íó! tanulhana}c
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A kettős könyr,witelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

hari müvészeli Egyesailel

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Település: Berettyóújfalu

KöZterÜlet neve:

Názszám'. r: '

avasz Közterület jellege:

lio-______l LépcsóháZ| f____l emetet: |=_____l Ajtó:

1'3 Beie gyző határozat száma: m. EB . FFblEl'TJ / [íl 9|9Id / n
1'4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

IE-Etr- 1l1l5l7

titFtFtEtEEEt't - t! - EE
1.6 KépViselő neVe: Török lstvánné

körút

Bihari Népm EsyesÍilet cétiá. a kézrnEvesság hagyományainák
alkotásla neYelés. KaizrenrÜködünk a társadalnra k6rnyezet és Í.ársada'n]i tudat formálásálran'

eÍ€ket ter'esztúnk a hagyarnányok áPo|ása révétl'
ágságunk ktirében alkotó krizösségéker" nraihelyekét müktidtetÜnk, a kÜlönt}özl Íórun]oksn kiápviseliaik
rdekeinkeL EgyúttnrÚködési nregállapodásunk vap az Ónkormánlzaüat" régrál vagyunk 3l'IEsz nek és

két glsuágos civii seerYez€tnek, kapesolátot tan nk á Hagyománypk l-aázáva|, a Nemzeti Miilíelödési
tézenel.

lításokar, crszágos kGnferenciát szeryeEuEK aho| tagiaink és áz éídekl6d6k sEé|e5 kÓft]en mUtathatjiik
az élö, tá.gyalkoró néPmÜvészetet. Kiénrell Íeláda1unknák tekintjük a gyerrnekek t'evonásál az álkoló

lyanlralokbá. Mesteréint( tudáSUkat áladiák á lelnövekvö ne$zedékek!'!ek.
kban Íglyamatosak g sZakkórÓk, nyÉranta gyermelq Íelnótt Al}totóÉbÜrokb.aB isrfierkedlretnek

érdeHödrk á maqyar nép s"ellemi, tá.gyi ktl lú rájávál '.

3.1 KöZhasznú tevékenység megnevezése; felnőtt alkotótábor

3.2 KözhaSZnú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat' jogsZabályhely: 1997. CXL

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az orszáqból érdeklődő Íelnóttek
KöZhasznú tevékenyséqből részesÜlók létszáma:

KÖlhasznú tevékenység ÍC'bb eredmenyej;

a cs.il]áÍ8nássat, kosárÍonássá| ismelkedl'}ettek. de lehetöséget biztgsaÍottunk a t!őrtizés,
a EzürrátéI készírés megismerésére i5, a tudásíitadás.a.

Kitöltó Verzió:2.70'0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.19



|-

5-
F"H4r4í
@rfrrlffibdt
LrlrrlT,f,l
l!rl liNii!.'

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ] PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

2' TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és kaizhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

Népmüvés?eti E{'yesailer

1.2 székhely

trányítószám: EEElq Telepijlés: Berettyóújfa|u

KÓzterület neve: Közterület jellege: körútavasz

HázszámI Lépcsőház| f____l e'"t"t, [--l Ajtó: r--l
1.3 Bej egyző határozat száma: m' ffi ' 

l 
6I{dsFTl/ El 9l 9F / n

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szerVezet adószáma:

FTöl-Ea-tillrír?rrn
Fll'lblEEldt'lEl -l'l - Ellel

1.6 KépVise|ő neve: örök Istvánné

10

Eihari r{éptn Evészeti Egyesrilet céljá é néPmüvészer, kázrn
alkctiisra nevelás. Kiiz.emükddtink a táfsadalmi kornyezet és társad*Jffi; fudat formátásáb'fln,

te.jes.tÜnk á náEyÖmánysk áps'ésa 
'évén'ágságunk kórét}en alki}Íó kt'zősségékeq mühelyeket mükodtetijnk' a kiiltint]ózó Íórumokon képYise'iük

(einket' EgyüttnrÚkadésa nregállapodásunk Yan az Önkormán1rzattal' légiaa vagyunk a }*Esz n€k és
két Brs:ágos civil szervezetn€lq kápcsolötol lanunk a ltagygnrányok Hi{záVa|, a Ner$Eeti Művelődési

orszáqos kcnÍerer]giál szerYe.link, a}!ol rÉrg}atnk és aZ éídekl5dak s.€les korben mutathat'ák
az élö, ÉÍgyalkotó rliáPn}üvészetet- Kiemell Íeladatunknak lekinTjaik a gy€rrnekek l]€vonását az alkcló

Mestereink tudásukat áradlák a telnovek'/ö nemzedékeknek.
kotóhá2 nkb.an folyamalosak a szakkórök' nyáranta gyerBrek' fe|nótt AlkoróÉbsrokban ismerkedl'!etrlek
é.d€h|ódök a n'la{yaÍ néP sze!leífii, tárgyi kulrúrájáv*l.

3.1 Közhasznú tevékenység megneVeZéSe; Milánói

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapc5olódó közfeladat' jogszabályhely; 7. CXL

3.4

Közhasznú teVékenység célcsoport'ia: Bihari haovománvok iránt érdeklódő nemzetközi
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kö,/ha5/nu levékenység Íöbb eredmenyei:

Egyesiilétböl 4 Íö képYise|te há"ánkár a Milánói Expon nagy sikerrél. FáÍarags' ágyágÜzó' szÓv6
nresterséEel nrutaltak b'e nópsz€riisítve a l'ihari hagyomáJryÖkét-

5000
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a

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és kiizhasznúsági melléklete I PK-742

1' szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenyséqek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

Egyesailer

1.2 székhely

tránvítószám: [+l]rlf{B TeIepÚléS: BerettyóúiÍalu

Kö7terl]let neve: KöZteriilet jellege: körútavasz

Házszám: LépcsóháZ: f____J e'etet, f___l Ajtó: t----_l
1.3 Bejegyző határozat száma: M. EB.FEF|sl'T'.l /Elg|gld /m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-ffi- 1t1t5t7

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő nevel örök Istvánné

10

Bthari NépnlUvés7eB FgyesuleI célia a
a|kBtásra neYelés. KÜzremEködiiBk a ráfsadalmi k{irnyezét é5 tálsadálma fudát ÍorÍnálás{{b*n.

eteket te.iEsztÜnk a háEyománygk ápo|ása révén.
agságunk körében alkat{i koztisséEeket, mühelyeket műkö.drelÉink, á külrinbözé Íórumokgn képvistliük

'dék€anket. 
Egyr'ittnr Ü kődésa megállapodásunk vaÜ az ÖnkorÍnánFzáttát, láglái ríágyur'lk a NEsz nPk és

rég két srszágos civil s-Z€rvez€tn€lq kapcsglfltct Tartunk á }taByÖntányök Házával, a Nernz€ti Miive}ödési

országes kcníerenciál sz€lveu ünlq ahgl Egiaink és az érdeklö'drk széles kórlr€n m utatt!áI'ák
az élü, tárgyálkoÍó néPrEEvésrelet. Kiémelt Íeladatunknak tek!ntjük a gyermekek bevonásáI aZ a|koró

Mesterei R k tu dásu kat áBd'ák a fel nóvekvö nenrzed ékeknek.
Ío!yénlalosak a s.akkórök, Byaranta g}í€r!}le!q Í€!nóÍt ÁlksiótáÍlorgkl].an ismerkedhetBek

éídek|rdék a fiagyar n6p szellert]i, IárEyi kültúrr{iával.

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. CXL

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nemzetközi é5 haz ai érdeklődő
KöZhasznú tevékenységből részesülők létszámaI

KöZhasznu levekeny5ég tőbb erednényei:
5000

nepe az üvészer fórUma' ahol egyszer b€mUtatkgzbalnák rágia!nk'

'éma 
á pászlo.rnÚyésIet volt- Nagy érdeklödÉs övezte mesleíeinkeÍ, Példál adva' hogy é! a

ilvász et-
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A kettős könyrrvitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42

1. szervezét azohosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3- KözhasznÚ tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

lrári EgyesÜlBr

1.2 székhely

Berettyóújfalu

KözterÚlet neve: KözterÚlet jelleqe:avasz

HázszámI LépcsőháZ|

1.3 Beiegyző határozat száma: m. ffi . FELlEIfl / El 91 9Iál / fI
1'4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

Etr-@- 1t1tst7

-E-lelE
1'6 Képviselő neve: örök lstvánné

körút

10

91

Bihari NépmEvészeti Egyesület céliá. a népn]üvé53ei kézmUvesség hágyományáinák továl]t]éllelése.
alkÖtásra neYelés' Köztenrúködünk a társadalnri körnvez€l é5 társadálnr; ludat Íormá|ásában.

teriesztÚnk a hagysnrányok ápolása révén.
agságttnk körében alkoró k{'zösségeke! nrühelyeket rnüködÍelünk. a kÜlönbözl Íórun]okon képviseliük

ket' EgyúltmÜkcdá9i megállapodásunk van aZ onkornlán!.2attal. Iagiai vagyunk a NEsz-nek és
kiíl országos civil szervez€tnet{. kapcsolatol tanunk a }{agyonlányok Ha1áVal, a Nemzetl MilvelÓdésl

nrá2P'nel _

országos kcnferenciáÍ szerveZÚÍ!K s-r!8t tágralnk és a. érdeklödök széles kórlren muhlhatják
az élr, Érgyalkotó néprnüvészelel" Kiélrrell Íeladátunknák lekint'iiik a gyermekek b'evonását az alkotó

Mestereink tudásukat átadják a lelnovekvö nemzedékekne!{.
Íclyanratssak a sEakkÓrók, nyarfflta syerlnek Íe!$ótt A!k3lótáborgkban ismelkedhetnek

ér'deklÖdlk a magyaí nÉp szBllemi, tárgyi kU ltú rájávál '

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Bihari számadó

3.2 KÖZhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÓZfeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

3.4
3.5

KözhasznÚ tevékenység célcsoportja: A Bihari térséo érdeklődői
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma;
KözhasznÚ tevékenység főbb eredményei;

Biharl rérség egyik legnagyoL,l) rendezvénye, al|ol a
akozBéL |!!inden évr}en itt vann'ak a testvérvárosok képrrise!öi. Tágiaink szálnas elismelésl]en

lteh á_e érdeklödók n]egislneÍhették a néFi kultÚía háEyg rányait.
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárqyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

]'.1 NéV

lrári Egyesijler

1.2 székhely

tránvitószám: BBpp Telepi]lés: BerettyóújÍalu

Közterület neve: K('zterÜlet jellege: körútTavasz

Házszám'' Lépcsóház: t_____l e..tet' [---J Ajtó| f------l
1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi.Flik|sl'fltElgl9l! /m
1.4 Nyilvántartási szám;

1.4 szervezet adószáma:

ffi-ffi- 1l1l5l7

EIEIFIEIEEEI!-E-EE
1.6 Képviselő neve: örök lstvánné

10

Bihari NépmüvÉszeti Egyesúlet céliá é néPmüvészet,
alkotásra nevelés. K{i3renr E kiid Li n k a ráfsarÍalmi környez€t és társadglm; rUdat 

'ornrálásálrán,leÍJes?tunk a hagyományok ápolása leVén.
aEságünk kőrétjen alkotó kózö5s6geket, mühelyeket nrüködÍétünk, a kiil{iEhÓzó fiirulrrok{'n képvisé|'ük
rdekeinket EgyÚttmüködési BregállaPodás{rnk van az onkornránrzattaN' ragiai vasyunk a NEsz'nek és

két s.szá$cts civil szeIYe.€m€'q kápcsaialat ranu nk a Hagycnránygk Házával, a ln*em.Eeti MüVelödési

országos koaÍerenciáÍ sz€rvezÚn( ahol tágiaink é3 aZ érdeHödrk széles korben m utathatják
az é|ó, tárgyatkÖró nópmEvi:sz€let- Kiélr'lelt ÍeladaÍUnk ák lekinljÜk a gyermekek bevonását.Rz álkoló

M est€r€i n k tudásu kat átadják a ÍelnöVekvl n emz€dékeknek.
Íolyamatossk a szakkörÓK nyaranta syermek, Íelnött Alkotótál}g.okban ismeÍkedhetnek

érdeklődők a maáyar néP szellem'. lárgy; k ltli Íáiá\íál.

3'1 Közhasznú tevékenyséq megneVeZéSe: Bihar-Bihor

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolÓdó közfeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Romániai. maoVarorszáoi érdeklődők
Közhasznú tevékenységből részesü|ók létszáma:

Kö7haSznú tevéke'']ység Íóbb eredmenyei:
2000

sldáláró! !észt vesznek fieslerek, kiraksdót{ akik saiát kulrúrájUkar isnlenerik n]eg a
' Mesteíeink szíYesen veszBék.észt, h!sze& így híriik haráÍtln tút i5 eljUt.

Kilöltő veÍzióiz.7o -0 Nyomtatvány verzió;5'3 Nyomtatva: 2016.05"04 13.10.19



A kettős könyvwitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

2. TárqyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Egyesül9I

1.2 székhely

tránvítószám: [a]!]pp Telepijlési Berettyóú.ifalu

Kö7terÜlet neve: KöZterÜlet jellege:
kÖrútavasz

Házszám: LépcsőháZ: [-_l e'"t"t' f___l Ajtó: f------l
1.3 Beiegyző határozat száma: Et. EB. F]ihlEl'|/lil{9E tm
1.4 NyilVántartási szám:

1'4 szervezet adószáma:

m-ffi- 1l1l5l7

I{dEEEEEE-E EE
1.6 Képviselő neve: Török lstvánné

10

Bihari ilvészeti EgyesÜlet céliá a népml]vészel' kézm loVábbélretése,
társaílalmi tudaI ÍoÍnlálásábán,ényes alkotás.a neYelrís. Kiiz rem E ki}dli Rk a társádain.la kÓrnyezeÍ

*rereteket lE{esztínk a hagyamányok ápslása révén.
agságunk krirében ál kotó ktizösségeket' mÚhelyek€t m[ikr'dtettink, a kÜ!9nbÖzé tórunr8kgn k6pviseliük
rdereinket' EgyíiünrÚködési nregállapodiisunk van az onkormányzaÍal" ras'al vasyunk a NEsz-nek és
réq kÉt orseágás ciYi| s.erYezetn€lq kapcsglárol tartunk a Hagyornányok l+áZával, e Nemzet' Mlivelödési

.!!ításokat, országos konferenciál sz€rvezünlq ahol rágiaink é5 aZ érdeklödök sEéles korlren mutathát ák
az élö, tárgya|kotó népmÚvész€tet. Kie!fieli Íeladatunknak tekintjük a Eyermekek lrevonását aZ a!knró

Mesterei n k tutlástj két árad'ák a Íelnóvekvö nen]z edékekBek
ústóháZunkb.an Í€llyamáIosák a szakk{irö|! nyarar'ta gy€r.nek, Íeln6ft Alk6lótáI]pr8kbán isn.leíkedhétB€!(
árd€k|ödők a magyar nép sze!!emi, tárgyi ku lrÚrájává!'

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezéSe: Betlehem Biharban

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 7. CXL

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bihari térséo érdeklődői
KöZhasznú tevékenyséqből részesÜlők létszáma;

Kö7has/nú tevekelyseg Íóbb eredmenVei:
10000

BPJ|ehenreÍ a . amely kedves sza!]lollla a váJosnak' Tagjaink készitik
a Betlehen] szeÍeplöíL
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A kettős könp.vitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete I vx-t+z

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

eti Egyesiile!

1.2 székhely

lrányítóSzám; Ell![Ea Telepljlés: BerettyóújÍalu

Kózterület jellege: körút

E________l LépcsőháZ: f---l emetet: [-___l Ajtó: t------l
1.3 Beiegyző határozat száma: M. EB 'FEli|5Til/El9|9I' /m
1.4 Nyilvántanási szám:

1'4 szervezet adószáma:

I'T'l-l.E- 1t1t5t7

til,IEtEtEtEEtit - tit - tEFl
1.6 KépViseló neve: örök lstvánné

Bihaíi l'lépnrEvésztti Egyesület céliá a néPmiivészet' ká2m
alkstásra Bevelés. Kózremúka}diink a táfsáÍÍalmi kairnyezet és ti..sada'mE tudat foímálásálran,

ter'esztÚnk a náEyományok ápölásá réYén'
aEságunk kdré']en al kctó k{'z{i5ségek€t, nrEhelyeket nlűktidtetünlq a kÜlönlxizö ÍórumokÖn képYiseliÜk
rdEkeinket" EgyÚttnrükÖdési nregálapo.tásuEk van az Ünkormián}záttá!, raqiai vagy nk a },lEsz-nek és

két grsEágas civil sEerveEÉtnelq kapcsolátoi tartunk a Hagyomány{}k l+áZával, a F,Ienrz€ti MÜve|ödési

lításokRr, országos kenÍeIenciát sEervezrink' ahgl tágiaink és aZ ér{leldör'ök s"éles kort}en m utathaÍiák
aZ élö' táígyalkoró népm livész€tet. Kienelt Íeladatunknak tekinÍjÚk á Eyermekek bevonásáT áz a}koró

Me51ereink tudásukal átadJák a telnoVekvl nemzedékekl]ek.
ÍelyanlaÍo$ak a szakkÖíik, nyá'anta gyeflneh Íélnöfi Alkaiótáb€rok|]an ismerkedl'atnek

é.d€klödök a nregyar nép szellemi, tá.Eyi kulrliÍájával'

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezéSe;

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÓzfeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység cé1csoportja: társszervézeték
Kózhasznú tevékenységből részesülők létSZáma;

Kö7has/nu 1evekenyseg Íobb eredmenyei;

lés

160

lyeBkoí val.] id6 t]eszétgerésre' díiak &adására" ktizós vácsgráEa.
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A kettős köny'witelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

hari eÍi Egyesület

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Telepillés: Berettyóújfalu

KöZterület neve: KözterÜlet jellege: körútavasz

Há7s7ám: Lépcsőház: f____l emetet: FI Ajtó: f------l
1'3 Bejegyző határozat száma: M. ffi'Frit{5lillE[#E /m
1'4 Nyilvántartási szám:

1_4 s2érVezét adószáma:

l@l-Etr-t'I'EI7[tr
EEEEEEEE-EI-EE

1'6 KépViselő neve: örök lstvánné

10

BiháÍi eÍi Egyesülel céliá a
a|kstásra neYelés. Ktiz r€Br ai kiid Lin k a rársadaln]i kornyezet é5 Lá.sadálm! tUdat fcrnrálásában^

ter'észtrtnk 3 hagyQnrárryok ápelása .évén.
unk kéréber'! alkotó kózósségeket, nrühelyeket ma!k.idretaink, a kü!{inbózö ÍófUmokglr képvisellÜk

leinket. EEyUttmÚködési megálapadásunk Yan az Bnkormányzaltal, taglál vasyUnk a NEsz n€k és
két orsEá€os civil szen'ezetnek, k3pcsolfiol tarfunk a }{agyornányÜk Házával, a Nemzeti 

't{üve|ödé.siéltel.
lílásckBt, orszáqos kcnÍe.enc'át szerveEr!pk' ahol rágia}nk és az érdeklod6k sréles ko|ben mutaÚtatiiik

a? é!r, tárgyélkaró népmBviászetet- Kiém€tl Íeladatulrknak tekintjiik á gyermekek bevonásáI az álkotó
M esterei n k tudásu kat átadJák a Íel n{ivekvö n enrz ed ákeknek.

kotóházunkban ÍÖiyalrratosak a szakkÓí'k, n}ffirá[lta gy€rlnel! lélnött A!kotótáborokbán ismeíkedlletlrek
érdeklödök a magyar nép s?ellemi, tárgyi kU lú ráiával.

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezéSe;

3'2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcsolÓdó kÖzÍeladat' jogszabályhely: 1997. CXL

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenyséqból részesülók létszámaI

Kö/hasznU teveke1yseg Íobb eredményei;

gyütÜnÚkö'dÜnk a !óB!r]zet MÜvelödéBi Inlézerrel. Tölaik kapluk a megbíZásokat a hálrányos helyzelÚ
llepÜléseken tafiéndó Kapunyitogató kézmdves Íoglalkozások megrá.násáa. A klsrelepÜléseB étó
yennekek itt isrneíket|bettek á néPi kézmüvss mesteÍségekkel.

lilkozá.so kal lángÍU n k Kíirt'sszákálon, Dalvasan és T€ l d 0n,

100
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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42

]"' szervezet azonosító adatai

2' Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

EqyesüleÍ

1.2 székhely

tránvítószám: [+lB@p Telepi]lés: BerettyóúiÍalu

Kö7terljlet neve: KözterÚlet jellege: körútTavasz

Názszám: Lépcsóház: f_l e'"t.t, l--_l Ajtó: T------l
L.g B eje gy 26 határozat szám a : m. ffi . Fr'tdsril r El g|gl3' [|
1-4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

tffi-Etr- 1l1l5l7

8 2 1- -E-EE
1'6 KépViselő neve: l5tVánné

10

Bihari NáP*raivésztti Egyesíilet céliá a néPml]Vész€t' kézmEvésség hagysmányáJnái{ továbh€neles(
énYes alkot{sra Reve!és' lfa'zr€nrilködrink a társadalnri környezet és társadalífii tudat f$rnrálásáben'

ime.€t€ket teriesztllnk a hÁgyofirányak ápolása réYén.
aEságunk körében alkotó k{iz{i55égeker, mEhelyeket nrűködtelÚnk, a kail{inbözó fiirrlmoksn képviseliük

reinket. EgyÍifinrÜködési Bégállapedásunk van az onkormányzattal, Iaqiai vagyunk a }*Esz_nek éE
két srsEágos cil.il s-EerY€Zetnelq kap*sgiatgt tanllnk q }iagygnránygk HázáYal, á !'Jenrzeti MÍivelrdési

.l}ításokal, srszágos konfel€Bciál szerYezúnK ahgl rág'aink é5 ár érdeklőd6k Széles ktiíben rButathatiák
az é!ö. táÍgya}kotó BépmÚvészetet' Kiémell Í€ladatunknak leki!'!tjÜk a gyennekek b'evÖnását aZ alkotó

a néDml]Vész€t,

Mestgleink ludásukat átadiák a Íelnövekvö nemzedékek}lek'
ketóházuBkban Íolyénratosák a szakkÓroK nyalanÍa gyermek, Íelnstt AlkolótáI}gígkl}aÍ! ismerkedhélnek
ér'déklödék a nragyár néP szellemi, táígyi kulfij.áiáváJ'

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése; a bihari qvermekeknek'' iátszó tartása

3.2 KöZhasznú tevékenységheZ kapcsolódó köZÍeladat' jogsZabályhely; 1997. CXL

Közhasznú tevékenyséq célcsoportja: Esztári halmozottan
KöZhasznú tevékenységből részeSülók létszáma|

KöZhaSZnú leVékenyseg Íóbb eredményei:

llyt a bihari gyermekeknek"' píojekt kefetében a hatmczanán hárrényos helyzelii gyermekeket
lánenaik a llépi kisÍnesÍ€lsésekkel, segawe eezel indéntitásuk álákUtási{, az alkotás ó.ómsnek
ését textll, nenlez és gyongy{i{és során.
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A kettős könylwitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléldete I lx-t+z

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

Nép!n Egyesai ler

1.2 székhely

lrányítószám: |4E[qE
Település: BerettyóújÍalu

KöZterÜlet neve: Közterület iellege: körút

F---____l LépcsőháZ: Fl emetet: f___l Ajtó; [----__l
r 3 B eiegy ző határozat száma: lÁ|.l' lFiE. l {íbFl'E t [pffi t f[
1'4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

t'F]-FItl- 1l1l5l7

-E-EE
1'6 KépViselő neve: ök lstvánné

Esyesület céljá a néPn.lűvész€t,Bihő.i NépnrEvészeti Eqyesület cé!.iá a népnűvész€t' kéz&rÚvesság hagyományainék rovábbétlgrése,
a|ketásra neYelés" Köz.enraikí}d nk a ráIsádalmi kolnyezet é5 társadálmi fudat Ícrn]á!ásában'

teriesztrink a hagyonrányok áp9lá5a révén"
unk körét}en alkorl kiztis'ségeket. Inühelyekel miikÖdtetÜnk, a kii:önrrözö Íó.umokön képviseliiik
nket' EgyÜttmÜködési nrégállaPodásunk Van az onko'mányzattal, Iagiai vasy nk a NEsz_nek és

kél gíseágos ci\'il sz€'veE€tne}q k3p€sglalo{ tartunk ö HagyonrányÜk l+ázávaj, a Nenrzeti Mü!íelödés!
eltel,

orszáqos konÍerenciál szetYezianK ahgl ragialnk és az érdeklodrk Szé'es körlren mutathatiák
az é!r, tárgyalkotó népmüvészeler. Ki€n.lelt ÍeladaÍUnknák tekintjrik a gyermekék b€vonását a2 a'lkoló

M esÍerei n k t désu kat á1*diák 3 Íel n övekv6 n emz edékeknek-
kclnóházunkban Í6lya ralosak á szá&körök nyaranta syermek, Íe!nött A!kotótáborgkban ismerkédhetn€k
érdek|ödök a m*gyar nép szet!émi, TárEyi kultúIájávál.

3.1 KöZhaSZnú tevékenység megnevezése: a bihari qvermekeknek'' iátszó tartása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcSolódo közfeladat' jogszabalyhely: . cxl

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportjaI halmozottan
Közhasznú tevékenyséqből részesülők létszáma:

Kö1hasznú tevékenyseg Íobb erednenyei:
'Esélyt á lrihaíi gyermel€knek"' píoieki keretél]en a hálmoz$tlén háÍ.ánygs belyzetai gyennekeket
gismgnenük a nÉpi kismesterségeklGl, segítve ezré] indenütásuk alaku!ásáL az alkotás tiíönrének

gyékéBy á|atkák Íanása. csuhé iellarkák készírése sgrán'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

hari NépílrüVészeti Egyesiiler

1.2 székhe|y

tránvítószám: @Bpp TelepÜlés: Berettyóújfalu

KöZterület neve: Közterület jellege;avasz

Házszám'' LépcsőháZ: r-_-l r."tet, |____l Ajtó; f------l
1.3 Beiegyző határozat száma: M. EB.brilI5l'f/Elr]9|{ /n
1.4 NyilVántanási szám:

1.4 szervezet adószáma:

ffi-m- t n t5t7

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: örök lstvánné

körút

10

Blhari NépmovászeÜ Egyesület céliá a m
a|k3tásra neYetás. Köz.ernaik{idtink a társadalmi ktirnyezet és Íársadalmi tudat Íornrálásátran,

terjesztiink a hagyonrányok ápalásá révén'
aEságunk l('rér'.en alkctÓ kozös.ségeket' nrühelyeket nraiktidrerÉink, a kÚ:{inbözÖ fó'umckon kéPYiseliÜk
.dekeinkel EgyÚnmÍködési nregállapodásunk Van az onkormán}zattal' ragiBi vaqyunk a NEsz-nek és
}éE két országos civil seeí}'ezetn€& kapcsolfiot tart nk a }lagyonrányok l+áZával' a Nernzeti MüYelödési

srsuágos kÖnfeíencaá1 szervezÜnk ahe' Íágiaink€s az i-3rd€klődrk széles kórben mutathatiák
az élö, tárgyalkÖtó népmÚvészeler" Ki€n'lelt Íe|adatunknák tekiÍltjiik a gy€ímekék bevcnásitt aZ alkotó

Mester€i n k ludásu kal áládiák á Íel n óvekYó nenrzed ékekl.telt.
ÍolyamáI9sak * szakköröK nyáranta qyernlek, Íelnrn Alkatótátr}sEokban ismerkedlletnek

éídeklödök a mtsgyar nép s?ellémi, tá.gyi kulttjÍ'ajával.

3.1 KóZhasznú tevékenység megnevezése: ''EsélVt a bihari

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogSzabályhely: 1997. CXL

3.4
.l 5

Közhasznú teVékenység célcsoportja:

KöZhasznÚ tevékenyséqből részesÜlők létszáma:

KözhasznÚ tevéke1ység Íobb el edményei:

ismerkedrek az agyaggal, gyrngyÍüzésr lanítonunk és á 7
Ío nalkark{it6 Íoná5á1"
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

1. szérvezet azÓnosÍtó adatai

2' TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1'1 Név

háfi üvészel! Egyesiilet

1.2 székhely

tránvítószám: @!pp TelepÜlés: BerettyóújÍalu

KöZterület neve:

Házszámi - -

avasz KöZterület jellege: körút

E'_____l Lépcsóház: r____l r'ut"t, f___l Ajtó:

1.3 Beiegyző határozat száma: m. ffi.EI4]lEFn/EglgId tm
1.4 NyilVántartási szám:

1'4 szervezet adószáma:

ml-Etr-FIlfiltTTTl
EEEEEEEE_E-EE

1.6 KépViselő neve: örök lstvánné

Bihari Népm Egyesri'eÍ célié á kézrl}Üvessfu h6gyonrá]lyáinák IoVábt]élrBtése,
alksrásra neYelés' K{izr€,!rüktidiink a társadalma koÍ.!yezet é5 lálsadé'mi tudat formálásálrán'

ter'esztÍink a hagyamíinyÖk áp*lásg Eévén.
agságunk kö.élren al kotó k{izösségeke! fiEhelyeket mükodt€tünk, a kii!{inbÖzö l6'Unrok{'n képviseliük

Egyúthrfködési megálapodásunk van az {inkcrmán}za{tal' l3Eiai vagyunk a NEsz-nek és
k6t o.szágos civil seelv€ZetIlel'q kapcsÖlálot tartunk a Hagyemány9k ÍláZáVal. a Nernu€t' Müvelödési

lításokat. országos konfereBciái szerveEaink a}tgl ragiajnk és az érdekl5dók széles körben mUtalhatiák
az élö, tárgyalkoió néPmÜYészetet. Kienr€lr Íeladatunkrtak t€kintjük a gyeímgkek b'eYoná5át az alkoló

Mesteí€ink tudásukaÍ áradiák a Íelnövel!'Yö neff zedékeknek.
Íol!íanlatosak a szakkörölí nyáranta gyermetq Íelnótt A!ko1ótÉ-b*rokl]e!'! i5nerkedhetn€k

érdeklr.!ök á magyar nép szellemi, rárgyi k Irú ráiávB|..

3'1 Közhasznú tevékenyséq megnevezése: a bihari

3.2 KÖZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat, jog5zabáIyhely: 1997. CXL

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Mezősasi halmozottan
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

KözhaSznÚ tevekenység íöbb eredményei;

Projetft keretéb'en a m€zösasi gyermekekel mégismenem'ik az ágyaggál' annak
a gyóngyfüzés 12 szála5 tech!rikájávál' á gyapiúval, álnelyt}5l nerlrez labdát kijsuÍtettek
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-l-l2

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemUtatása (tevékenységenként)

1.1 Név

eti Egyesülel

1.2 székhely

lrányítószám: Fll{[qE Település: Berettyóújfalu

KözteÍÜlet neve: Közterijlet jellege:avasz

Házszám: Lépcsőház: Ajtó:

1.3 Be'egyző határozat száma: m. EB. F]ilil sl'T..l / El 9|ól! / m
1.4 NyilVántartási szám:

1.4 szervezet adószámai

m-EE-fflilsf?frf-]
EEEEEIeIEE-E-EE

1'6 Képviselő neve; lstVánné

körút

10

Bihari Népnrúvászeti EgyesÜlet céliá a népmüvészet, kÉZnr'vesség hag}Íoffián}aainák továbbéltBrése,
alkot'{sra nevelés. KözíernEködtink a társádalmi környezet és táÍsada'ÍH' t dal ÍormálásáfJan,

t€riesEtÜnk a naEyománYok ápalásá réYén.
ágságünk körélren alkoró kdzösségeket, mühelyeket nrÜkö.dÍeriink, a kiiltinixizö Íórumoksn képviselil'ik
raexeinket. EgyüttrntrkÓdási nregállapedé.sunk van az {hkormányzattat' tagrá' vág}runk a r{Esz'nek és(einket. EgyüttrntrkÓdási nregállapedé.sunk vaB az onkcrmánrzattat' tagrá' vág}runk a r{Esz'nek és

kiát €lrseágcs civil sz€rveE€melq kapcsolatBr lartunÍ{ a }iagyoffiányok Házával, a F.renrEeti Maivelödési

országos koníelenciál sze.vezainlE aho| laglalnk és az érdek|ödök sEéles kórben mutarbatiák
az élö' ráígyalkoró népnr Úvés"eret. KieEI€lt Íeláda nknák lekintjiik a gyermekek t'evonásáI az alkstó

Meste.eink tudás kat átadiiik a ÍelntiYekvl nemzBdákeknek
folyamalosak a szakkórok, nyarő.ílta gyermek. lelnrtt AlkolótáJro'gkbán ismelkedhetnek

érdeklódök a nragyar nép sze!!émi, tárgyi kultúÍ4ávál.

3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a bihari

3.2 KoZhasznú tevékenységhez kapcsolÓdó közfeladat' jogszabályhely: 7. CXL

Közhasznú tevékenység célcsoportjaI Biharkeresztesi 3-6 éVes korú
Kozhasznú tevékenységból részesÚlők létszáma:

Kö7has./nu tevékenység Íöbb eledmenyei:
50

óta.tás sori{n meqisnreneftiik a gyerekeket a2 agyaggaN' annak ÍgrnrázásáYal' nrinfázás!
elés technikáiával a labda és karkörö készítést' gyékényr'öl és csuhéb'ól állatok Íonásál'
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A kettős könyr,witelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1' szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

eli Egyesület

1'2 székhely

tránvitoszam: BBpp Település: Berettyóújfalu

KöZterÜlet neve: Tavasz KöZterÜlet jellege:
körút

Há7s7áfi: LépcsóháZ| T--_l emetet, [---l AÍó|

1.3 Be|egyző határozat száma: Fn Í4E EEEEE!/F.-I9|9I! /m
1.4 NyilVántartási szám:

1'4 szérvézet adószámai

I'T'l-lstr- 1t1t5t7

1l Blls l4l2 ot9 1 -E-EE
1.6 Képviselő neve: öÍök lstvánné

10

Bihari Népm ÚvászÉti Egy€sülét céliá á néPmÜvészet, kézlnfrvtssés ltágyÜnrányainák tová)bénetésf
ányes alkgtásra nevelés. Közr€.'nÚk{'d.| nk a társádalmi kijrnyezet és társadalmi trldal l$rPoáláSát}aB,

l€ri€sztunk a hÁgyományek ápolása révén.
unk kórében a[koti kÖzösségek€t, n]iihelyeket mükö'dtetÜnk, a külÖrrt}Özr fórllmokgn képviselil_ik
nket' EgylittmEkadési megállapadásunk van az onkornrányzattal, tagrai vagyunk a NEsz-nek é5

két gís3ágos civil szervezetneK kapcsolatot taÍunk a Htsgyonránysk H'ázával, e l.lem.eÍa Mfive'rdési

erszáqos koníerenciál sze.veziink, ahg! tag'álnk és a" é'deklsdók széles kÖrlrén m utathatiák
az éÍó, tá.gyalkotó népmÜVászeler" Ki€melt Íeládalunknak rek!ntiÚk á gJ.ermekék l]evonáE:át az alkotó

Meste.ei!rk fu dásíkát áladiák a ÍelnÖvekYÓ nemzedékeknek"
kotóházunkban fglya|Üalosak a szákkö.alq nyaranta gyeímeI{' Íelnltt AlkoriÉlr916kban ismerkedhetrlek
érdeHrdök a magyaí nép slellanri, tárgyi kulúrájávál.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a bihari qvermekeknek"

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. CXL

3.4
3.5

KöZhasznú tevékenység célcsoportjaI Körösszeoaoáti halmozottan
KöZhasznú tevékenységből részestilők létszáma:

Kö/has/nú tevekenység Íöbb eredmenyei:

iászótartás ssrán nregismenem{ik á Eyerekekel az agyaggal' é.r'!nak Ío.nriizásáyal' nrintázássat-
l]ól nenrez labdá!, ékszen készít€ttiitrk.
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-l42

1' szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

eti Egyesülea

1.2 székhely

tránvítószám: [+l[ilBB TelepÍ]lés: jfalu

KözterÜlet iellege: körút

Názszám: 10 Lépcsőház| f____l emetet, [---___l Ajtó: r-*--_l
1.3 Bejegyző határozat száma: M. ffi . FE-Ii|sTil/ El 91 9|d / m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

Etr-M-EIilsT?T_fn
r lallslla z lollsilr -E-EE

1.6 Képviselő neve: Törtik lstvánné

Bihari Népnrüvászeti Egyesü'et céliá a néPmaivészel, kézmEvésség hagyományainák
yes alkotásra neYelés' KÖzrenr[k{idaink a táísadalmi ktirByezet és ttfsadálml tudal Íor&rálásál]an,

lerjes3tii&k a hagyalt]ánygk ápolása révén'
áEs.águnk kt}rében alkotó k{izősségéker" mEhelyBk€t müködt€tíink, a kiilönlrÓzö fórumokgn képYistljÜk
rdekeinket" EgyÚttmükÓdési Rregálapadásunk van az Bnkcrmányzattá!, tagiái vagyÜÍlk a NEsz nPk és

két srgEáEos ciYil sze[vezetnelq kapcsalítot tanllnk a Hagysmányek llázával, fl it€nrEeti !úűve}ödési
ettel,

lításÖkat, glszágös konÍerenciáÍ szerYeEünk ahol tágraink é5 aZ érdeklöd6k sZéles ktirt}en mutatlrár'ák
az élö, tárgya!kotó népmÜvészelet' Kiemell Íe|adatunkEák rekintjaik a gyermBkék l],éVonásál az é!koló

M es"terei n k tudásu kat áradják a Íel n ÓvekYö n enrzed ékeknek.
folyámalBsak a szakkördl! nyaránta syerlneli Íelnrfi Alkolótálro.ökban isrÍe.kedhetBek

érdek'ödők a magyar nép szellemi, tárgyi kU'túr4ávál.

3.1 Közhasznú tevékenyséq megnevezése; a bihari

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogSzabályhely: 1997. CXL

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

KöZhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

Közhasznú tevékenység f őbb eredményei;
35

ffegismenefiíik a gyerEkekel áz agyagga|' ánnak
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék|ete I PK-1'42

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

eli EüyesÜlet

1'2 székhely

tranvitoszám: @Bpp TelepÜlés: Berettyóújfalu

KözterÜlet neve: KözterÜlet jellege:avasz

Házszám: Lépcsőház: t_-l e'elet, [---*__l AJIO:

1.3 Bejegyző határozat számai Fl.l lÉl4 lEEEEEnlEg|ólal/fI
1.4 Nyilvántartási szám:

1'4 szervezet adószáma:

l.l,tl-FE- rlrlslzl
Ell'll'll4lEEEE-E-EE

1'6 Képviselő neve: ök lstvánné

körút

10

aitrari l'lépm nvÉszeti EgyesÜlet céliá a népmÜvészer' kézmÜvesség hagyománya'nék
gérryts alk$tásra neYelés. Ktizr€rnEkódünk á társadalni környezet és táísadalmi tuda1 forrnálásáb$l'
Smer€teket teriesatÚnk a haEyományok ápolásá révén.

ásunk koltt'en alkotó ktiztiss6gek€t" Blühelyeket mÚködterti!'lk" a kíilÓnbózö Íórumok(}n képviseliiik
(einket" EgyiittnrEködési nregállapodásgnk van az Önkornráílyzáttal, tagiai VaEyunt( a NEsz-nek és
két országós civil szerv€zetnelq k3pcsolat$t tanunk a Hagygnránysk l_áZával, a !{enrE€ti M[velödási

llításQkat, országos kcrRÍerenciál szerv€zünk, ahol rágiaink €s az érdektödok széles kÓrt]en mutathátiák
az éld, airgyatkí}ró néPmüvésueler. Kieme't Íelédatunknák tekintjiik a gYernrekek b'evonását aZ alkoló

lyamalakt]á. Mestere' n k rudásu kát átadiák a'el n.ivekvö nenrz edékeknek.
kot6háZ u n kban Í*iyamatosak a szakkórÖlE nyaÍÁnÍa syerrnek, Íeln6tt Álkolóti{bgrgkh€n ismerkedheatek
érdek|ödők a magyar néP szellem!, rá.Eyi kultúiájávál'

3' 1 KozhasznÚ tevékenység megneveZése: a bihari

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat, jogszabályhely: 1997. CXL

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoportja: zsákai halmozottan

KöZhasznÚ tevékenységből részesülők létszáma:

KöZhaS/nú tevekenység tőbb eredményei:

a gyerekek megismerkedlrenék az agyaggal' a
ltet.e nemeze!éssel gyapjúbdl latrdár és €ksz€n készítettek

Kitöltó Verzió:2.70'0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.20



A kettős könywitelt vezető eqyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete PK-142

1. szeÍVezet azonosító adatai

1.1 NéV

1.2 székhely

tranvitoszam: B@pB TelepüIés:

KözterÜlet neve: KözterÜlet jellege:avasz körút

Házszám'' Lépcsóház: [-_l emetet, ['-] Ajtol

1.3 Beieqyző határozat száma: M' EB. EEr4sFn/ErlrE /m
1'4 NyiIVántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:
ffi-Et- 1t1t5t7

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve:

10

2. TárgyéVben vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Bihari Népnr aivészeti EgyesülétcéUaa nép
ányes alkstásra neYe|és. Közr€mükadLink a tá's.adalmi környez€Í o.-s niiáoelmí tuo*r tclr".,átáott *",

t€riesztÚnk a hágyományok ápslásá Eévén.
kdrében alko_tó-k{izr'55é- g€ker! mÜhelyeket nrIikédtertinq a kÜlont}óz6 Íó'umokÖn kép'iseliükruKgurelu.lt<r a XulsnDozo lÖ'umokÖn képYiseliük

€anket- EgyüttnrEkódési megállapodásunk van az onkormárryzaata|' Íagiai vagyunk á Nesi-ne* éskét g.szágos civil szeIyezetnelq káp€solátot tanunk a }tagyoírányok t*iávx,*á l*enrzet' MíiYélódési
en€l _

.}lílásokal, országos konÍerenciál szerveziinlq ahÖí tágiaink €S az €rdek]ödök sEélgs kiDrb€n m ubÚtatjákaz élr' ráÍqyálkoló niáPmÍvészelel Ki€ffelt Íeladá nÉná.k 1ekintjaik a gy€rÍnekék b'éYÓnási{t az alkoró
Me$ereink rudásukÁl átadják a Íeln{ivekvö nenrzedékekne

tglÓháZuBkl]an fglyanratgsák ts szakköról! nyará.]ta gyermek, fe!nöf,t Alkaiórábgr€}kb6|l ismerkedhetnek
é.deklödök a n'}a{yaf néP sze|lém!, t!árgy' kultúrájává.

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezéSe:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat, jogszabályhely:
. CXL

3'5 Közhasznú tevékenység Íóbb eredményei:
gÍárÍás será8 a gyerek€k megismerkedbenek az agyagga!3
nemezB|ásse| gyapiliból labdát és ékszen készítenin -

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoportja;

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma| l;- 
--=-l

23
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléldete I PK-1-12

Szervezet neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer farintban.)

Alapadatok Elcjző eV (t) Íárgyév (2)

B. ÉVes összes bevétel I 223 7 759

ebból:

c. A személvi iöVedelemadó meqhatározott részének az
adózó rende-lk'ezése szerinti Íelhásználásáról szóló
1996. évi CXXVl. törvény alapján átutalt összeg 4a 6!

D. Közszol gáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G' Korriqált bevétel [B-(c+D+E+F)] M4 7 691

H. Összes ráÍordítás (kiadás) I206 7 407

l. Ebből személyi iellegú ráfordítás L 402 1891

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai I206 7 407

K. Adózott eredmény L1 352

L. A szervezet munkáiában közreműködö közérdekti önkéntes
tevékenvséoet Véoző tzemélvek száma
ía közéráekíi önkőntes tevékénységről szóló
2005. évi LxxXVlll. törVénynek megÍe|elően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Éctv. 32. s (4) a) KBl-+B2y2 > 1'o00.00o, - Ft] tr !
Ectv. 32. S (4) b) [K1-+K2>=0] B !
Ectv. 32. 5 (4) c) kl1+12-A1"-A2)/(H1+H2)>=0,251 tr B

T ár sad aI m i tám og atotts ág m utató Í Mutato teljesitese

Ectv. 32. 9 (5) a) kct-+c2y(G1+G2) >-0,021 ! x
Ectv. 32. 9 (s) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=0,$] tr tr
Ectv. 32. s (5) C) [(L1+L2)/2>= 1"0 tő] ! x

Bihari Népművészeti

Kitöltő Verzió:2.70.0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.20
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Támogatási program elnevezése:
SZJA 1

Támogató megneVezése:

Tamogatás ÍorrásaI

központi költségvetés m

önkormányzatikoltségvetés !
nem7etközi forrás !
más qazdálkodó !

Támogatás időtartama: !o15. Üs' hó

Támogatási ös5zeg: 67 924

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 67 924

- tárgyéVben Íelhasznált Összeg: 67 924

- tárqyéVben folyósított összegI
67 924

Támogatás típusa: Visszatérítendó ! Vissza nem térÍtendő E]

TárgyéVben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

személyi

Dologi 67 924

Felhalmozási

Összesen: 67 924

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

Az Egyssú}et kiemellen Íontosnak tartia a gye.mekek, fiatalsk hagysnrányörzésbe vall bevo.!á9áI, áz alkotó
t€yéken}aségek meg!sÍn€netését. A Íelaiánlon {isszeget á gy€r.nekiátsEók anyagk€ltségéré tordí16ttuk'

Az üzletl éVben Végzett Íobb teveKenysegeK es programok bemutatasa
Az Egyesűl€1 célia a népnriivészet, kézmúVesség hagyományáinak lovábbéleterése' i9ényes élkotásrá nevelés'
K{izren'lt]kÓdÚnk a iársadalmi, kdínyszeti tudat foro]álását]án. Tagságunk k{irében alk€t6 k{izősségeket, müh€lyek€t
nrükÓdtetÚnk az Álkgtóházbén' Kul€nt}ozr ÍóIumokon képYiseliuk tágságunk érdekeit'
ragiai vagyunk a l,'Esz-n€k, B FÁTÖsz-nak és az AHÁZAK na'{.

Szervezet neve:

Bihari let

Kitöltő Verzió:2'70.0 Nyomtatvány Verzió:5'3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.20



A kettős könyu.itelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Támogatási proqÍam elnevezése:
ránr8'gárás é "KitesszÜk a szülét'' o.sEágos szakmai Nagyrendezvényíe

Támogató megnevezése: EMMI

Támogatás forrása:

központi költségVetés m

Önkormányzatiköltségvetés !
nemzetkózi Íorrás !
más gazdalkodo !

Támooatás jdőtartama: rats, {}5" 1" - 2R15. {}5. 3{}.

Támogatási összegI 200 000

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 200 000

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 200 000

_ tárgyéVben Íolyósított összeg:
200 000

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

Személyi

Dologi 200 000

Felhalmozási

Osszeseni 200 000

Támogatás tárgyéVi felhaszná|ásának szöVeges bemutatása:

Az Egyestitel idén is megrendezte é 'KíIésszük a szÜrél' {}rszá,gss pályázalot á hagyományés szűrőtq a szÚr{ik{in lévé
m{'tivrlmok áIörókítése céliábót a lakáskultúrál]an, visel€tb€Í! é5 használati rárgyakon'
& tánr$Eatást a d'iék egy .észének Ílnanszílozá.sála Íorditottuk

Az üzletl évben veqzett looo leveKenysegeK es programoK oemutatasa
Az Egyesútet cél!á a népmüVés3el, kézmEvesség bagyományainEk Ígvábbéletetése, igéÍ1yes alkÖtás'a nevelés.
Kd,eremi'lkcidÍink a láfsadalm', k{irnyezeti tudd Íarmáásában. Tagságunk k{iréb'en alkotó kóZ{is3égeket' mühelyetGÍ
ínÚkiidreÚnk az AlkÜtót]ázbán" Kulonbdzl Íórumokon kéPVi seljúk tagságunk érdeke't'
Íagjal vagyunk a NFsz-nek' a FATosz-nak és az AHAzÁK-nak

szervézet nevé:

Bíhari ü let

Kitöltó Verzió:2.70.0 Nyomtatvány Verzió:5'3 Nyomtatva: 2016.05,O4 73.L0,20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék|ete I PK-1-42

Támogatási program elnevezése;
"Kíesszük a szíiréI" siakmai k€nfe.enEia támsganása

Támoqató meqnevezéseI IiKA

Támooatás Íorrása:

köZponti költségVetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi Íorrás !
más oazdálkodó n

Támogatás idótartama: 7fi15- tts. ??-

Támogatási összeq: 650 000

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 650 000

- tárgyéVben Íelhasznátt összegI 550 000

- tárgyéVben Íolyósított összeg:
650 000

Támogatás tÍpusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendó lx]

Tárgyévben felhaszná|t összeg részletezése iogcímenként

Személyi 154 900

Dologi 495 100

FelhalmozáSi

Ossz6sen: 650 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:
q ''Kitess'3 Ük ö. szÜrét' grszágos p.ályázar nregValó5ít4sá.a" kiállítás.endezésre, z5Ürizésre, elladá9ok láitásá.a
foídilottuk az NKÁ_tól kapérr tiánrcgÁtást'
Az ország 

'egkailairlb{izőtt 
telePritései.öl érkeztek a kgnÍ€renc'rá'a érdekjódők'

Az uzleü evben veqzen tooD teveKenysegeK es proqÍamok bemutatasa
Az Egyesülel célia a népm{ivészet, kézmúvesség hagyBmányáinak tgvábbéletelése' igányes alkoIásra ne\'elés.
Kgzrenrüki}dunk a társad3lIt}i, környezeti tudal Íormáásában. Tagságunk k{irétr'en ákotó kozosségeket. nrÚhelyekgl
nrükódtetaink az É'|kotóházt'án. Kiilónbözö Íórumgkon kéPviseliúk tagságunk érdekeit.
ragiai vagyunk a a,lEsz-nek é FATosz_nak és az AHÁzAK-nak

Szervezet neve:

Bihari let

Kitöltó Verzió:2.70.0 Nyomtatvány veÍzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.20
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42

Támogatási program elnevezése:
Kvll Fel.lrÍ AlkoróÍábor

Támogató meqnevezése: IIKA

Támoqatás forrása:

kcizponti költségVetéS

önkormányzati költségVetés

B

!
nemzetközi Íorrás !
más gazdalkodo !

Támogatás Idótartama: ao15' 07. hó

Tamogatasi öSsZeg: 300 000

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 300 000

- tárqyéVben felhasznált összeg: 29s OOO

- tárgyéVben Íolyósított összegI
300 oo0

Támoqatás típusa: VisszatérÍtendő ! Vissza nem térítendő B
TárgyéVben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 295 000

Felhálmozási

Osszesen: 295 000

Támogatás tárgyéVi Íelhasználásának szöVeges bemutatása:

űE ellelqÉtt vágy kihé|óÍélben lévő mesterségek fe'elevenítése ÍsntÖs €étkltüzésünk lly€n 3 csuhéÍonás.
i(osárfunás, gYékÉn)lÍ€nás' Ezeket a nresterségeket a Í€lnrtt alkor6tátrorban isme.hetik meE é5 saiáÍíÍhatiák el a táb$[
.észtvevö l "

A rátj'g. krillségeinek egy részéI Íinánszí.ozluk a páyázati összegbóI'

Az üzleti évben végzett több tevekenysegek es programok bemutatasa
AE Egyssület cé'ia a népmÚvészet, l(éizművess.ql hagyömá!.!y*'nak iovábbélet€láse, igényes atkeÍásr'e ngvelés_
Kózrilndköd[ink a t*ísadal nr i, kti.nyezeü tldan Ígrmálásálrán. Tagságunk körélrén alkaló kÖzóssógeket, nraihetyekgl
nrÚkódletünk az AlketóháZt}án. KÜlönbö26 Íó' mpkon képYis€lrÚk tagságunk éÍdékeit.
ragiai vagyunk á NEsz nek, a FATosz-nak é5 ai AHAzÁK-nak

Szeryezet neve:

Bihari let

Kitöltő Verzió:2.70'0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05,04 13.10.20
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A kettős könylwitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléldete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
uÚködési támogatás

Támogató megnevezése: {EA

Támoqatás ÍorrásaI

központi költségVetés EI

önkormányzatikÖltségvetés !
némzetkcizí forrás !
más qazdálkodó !

Támogatás időtartama: p015. 3. á1' - 2015. 05. 2{i.

Támogatási ösSzeg: 350 000

- ebból a tárqyéVre jutó összeg: 262 500

- tárgyéVben Íelhasznált összeg: 350 000

tárgyéVben folyósított összegI
350 000

Támogatás tÍpusa: Visszatérítendó ! Vissza nem térítendó B
TárgyéVben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

személyj

Dologi 350 000

Felhalmozási

Összesen: 350 000

Támogatás tárgyéVi Íelhasználásának szöVeges bemutatása:
q. $rEÁ nrÚk{idési támogaÉsábó| az Álkoróház Íennraftás.ának egy r€s.ét fedeztaik Az Alkgrlház k{iEösséqi 3zintér, ah6|
1 sza&korök' mfihet}.munka! gyeÍ.nekiálszó, mesterséglre.lrUráÍó ft;nérlik.
Fclnt€ls szánrUnkfa, lrggy BregÍel€lő eszktizok' snyagak álianak a laqotq érdeklódök rendelkezésé.e, hogy a
m gsaerségeket elsaiárlth.assák

Az üzletl éVben Vegzett Íobb teveKenysegeK es programoK bemutatasa
AE EgyBsüler céliá a nét}nriivészet, kéZművesság hagyonrányainak lovábbélet€tége, igényes 3lkolásra neveléS'
Kgcremilka}dÚRk a lársádalmi' kd.nyezát tudat fo.máásál]án. Tags.águnk k{irébgn alko{ó köz{isségeker. m{'helyeker
xrük{idtetunk aZ AlketóháZbÁn' KÚlönböz6 fórum6kofi képviselruk tagságunk érdékeit'
rágiai vagy nk a a,JEsz-nek, a FÁTosz-nak és 3z AHÁZAK-nak

Szervezet neve:

Bihari

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány VeÍzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13,10.20



A kettős könyvwitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék]ete I PK-I42

Támogatásí program elnevezése:
t&fll. Felnött Al kott}tá-tj€.

Támogató megnevezése: vEsz

Támoqatás Íorrá5a:

kÖzponti kÓltségVetés !
önkormányzatiköltségVetés !
nemzetköZi Íorrás !
más gaz dálkodó B

Támogatás idótartamaI e$15. 97. 20 -25"

Támogatási összeg: 120 000

- ebből a tárqyéVre jutó összeg: 120 000

- tárgyéVben Íelhasznált összeg: 120 000

- tárgyéVben Íolyósított összeg:
120 000

Támogatás típu5a: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendő B
TárqyéVben felhasznált összeg részletezése ioqcímenként

Személyi

Dologi 120 000

FelhaImo7ási

Osszesen: 120 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

llagyo n:ár'y .nár éz országos feln.6tt tálror nregseetwezése, ahol a kihálóÍélben lévl nlésle.ségekeÍ ranulhatják meg á
elentkezók" Kiem€lr szakág mi.rden évben Á szálasanyagok {gyékény' csuhé, szalm;! Yesszsfgnás}'
Ennek a tábgrnak a megva|ós'Ésáhgz használtuk fel a kaPcn ráÍnogatiist.

AZ UZletl eVOen Vegzett toDo teveKenysegeK es programoK oemulanasa
Az EgyesÜlet célia a népmÚvégzet. kézmÍvesség hagyBnrá.lyáinak loYáblréletetése' igényes á|koaásra nevelés'
Kri3remÜkÓdúnk a társádal mi, k{iínyezefi tudat ÍaÍl!}álásában' Tagságunk k{irébsn atk{}tó közösségeker, nrűhelyekel
,'!rüködietünk az Alkot6házbán. KulonbozÓ Íórumokon képvlseljúk tagságunk é.dekeit'
Tagjai Vagyunk a NEsz nek, a FATosz-nák és a'/ AHAzÁK.nak

Szeryezet neve:

hari let

Kitöltó Verzió;2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13.10.20
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezé5e:
KöEmunká prog'amt}an vö.ló tog lá! kqztatás

Támogató megnevezéseI H-B-frl|_i MUnkatigyi Közpt}Ür

Támooatás Íorrása:

központi költséqVetés m

önkormányzatiköltségvetés t]
nemZetköZi Íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2015. éV

Támogatási Ósszeg; 1 559 641

- ebből a tárqyéVre jutó összeg: 1 559 641

- tárgyéVben Íelhasznált összegI 1 559 641

- tárgyéVben folyósíton összeg:

Támoqatás típusa: Viss2atéÍíténdő ! Vissza nem térítendő m

Tárgyévben fe|használt összeg részletezése jogcímenként

személyi 1 559 641

Dologi

trelhalmozási

Osszesen: 1 559 641

Támogatás tárqyéVi ÍelhasznáIásának szöVe9es bemutatása:

A'z EgyBgti'et vezelösége rársadatn.li munkál]án Yégzi feladalait. Minden leh€töséggel élünk' am€ly seg Íti az
admani$ztratív, a k.izmüvel6dés! Íeladatgk megva}ósításiít, ai Alkotóhiiz Íenntartási munki{lata't, a kert gond$eását-
Éhhez a Munkaiiqyi Kszpont á.ltal t}iztosítctt dolEozókat alkalmá?zuk' A támogatást e célrff használiuk fe!-

AZ UZtetl eVOen VegzeII rooo reveKenysegeK es programoK oemurarasa
Az Egyesúlel cé'ia a néPmüvésEet, kéz!}}Evess4? ttagyomá$yáin€k lgYár]béletelése' igény€s alkotásra neve'és.
K{i3rerntlködunk a táfsadal mi, k{irnyezeti tudRl ÍaÍ!}rálásáiJan. Tagsásurlk ktilében €JÍ(Ötó kőZssségeket. m&h€lyeket
mÜkodtet nk az A|kot{áházbán. KulontJozÓ fórumokon képviseljúk tagságunk érdekeit.
raglal vagyunk a NFsz-nek' a FATosz nak és á7 AHAZAK na}L

Szervezet neve:

Bihari let

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 13,10.20
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléldete I PK-l42

Támogatási program elnevezése:
szakmai rsvékenység

Támoqató meqnevezése: BeretryÓúilálrt Vá.os onkornráR5r'zat

Támogatás ÍorrásaI

központi költségVetés !
önkormányzati költségvetés m

nemzetközi forrá5 n
más gazdálkodó ll

Támoqatás időtartama: x}15' év

Támoqatási összeg: 500 000

_ ebből a tárqyéVre jutó összegI 500 000

- tárgyéVben Íelhasznált ósszeg: s00 000

- tároyéVben Íolyósított összeg:
500 000

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendó m

Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dolog i 500 000

Felhalmozási

Összesen: 500 000

Támoqatás tárqyéVi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

A; Önkormányzati tárnagátást a VáÍssnápi rendeEvényen való részYételÚnkÍe fordÍtottuk

rcgzettÍóbbtevékeny5égekésprogramokbemutatása
Az Egye:sülelcélia a népmúvészet, kézmüvesség hagyományÁinak Íovábbáletetés'e, igényes *IkotásIá nevelés.
K{izr€mi]kij'dunk a társáda}mi, kg..lyezeti tudar íorÍnálásában' Tagságunk ko'étJen 3|kgtó kóz{isségeket, mühelyeker
mÚkodletrink az AlkotóházbőÍt. Kuldnt}dzÓ fórumokon képviseuÚk tagságunk érdekeir'
Tagral Vagyulrk a NEsz nek, á FATosz-nak é5 az AHAzÁK nak

Szervezet neve:

Bihari let

Kilijltő v eÍzió i2'7 0 -o Nyomtatvány VeÍzió:5'3 Nyomtatva: 2016.05,0 4 L3,!0,20
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Bejegyző határozat szá ma: A.PK.61157/1993

Nyilvá ntartási száma: o9-o2-tl57

Szervezet megnevezése: Biha ri Népművészeti Egyesület
BNE

Szervezet címe: 4100 Berettyóúifalu, Tavasz körút 10

Szöveges melléklet

a z0I5' évi egyszerűsített beszá molóhoz

- 
BIl.|^R! tJÉ!'!'ÚVÉszETl 

_

EGYESÜLEÍ '-*
41Ú| E6rél+) ''!.'] ! I]';5:k1-1o_

AcÖsrjm i i ._]. ?1 ] {lq
s'].,z : lÚ1L]]:.1 }',''-i j.t'ÚJ]Úc4m8

.,,P, | /
!. : N. ?........?.BP+:.:.-

Török lstvánné elnök
Keltezés: Berettyóújfalu,2016. á p rilis 29.
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Altalános kiegészítések

A Szöveges beszámoló melléklet a BNE 2015.01.0i-tő1 2015.12.31-ig terjedő időszak
tevékenységéről készü1t.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kíegészítő melléklet összeállítáSában a

többször módosított 2000. évi C számú törvény a SzámvitelÍől, az érvérryber-r lévő
adótörvények, va]anrint a 201 1. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szolgáltak.

A beszárrroló1 és a kiegészítő mellékletet összeál1ította: I.K.SZ. 98 Kft.

A köriywizsgálatot végző személy neve: Könywizsgálatra nem kölelezett

1. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás bej egyzés száma'. Debreceni Törvényszék A.PK'6 1 1 5711 993

A szervezet teljes neve: Bihari Népművészeti Egyesület

Rövidített név: BNE

Székhe1y:

Adószánra:

,1100 Berettyóújfalu, Tavasz körút 10.

18542091-l -09

Célunk, feladatunk a választott mottónk alapján:

,,A rrudíciót nem úgy kel] őrizni' mint poszt a lőpclrtornyot' hanem mint Vesta szüzek a tüzet

folyton élesztgetni kell, hogy ki ne aludjék. "

Élesztgetni, fenntartani a még meglévő hagyomríLrr1't, és felkutatni a már feledésbe merültet.

olyan közösséget alkotni, amelyben az egyesület tagjai jól érzik magukat, ahol az alkotó

kedv élteti az alkotó munkát, az értékek őrzését' ápolását tovább éltetését. Lehetőséget

biztosítani mesterinknek a helyi regionális. országos kiállításokon való bemutatkozásra, a

helyi zsúrizéseken megmérettetésre, konzultációra.

Tudásuk áúadását akézmúvesség iránt érdeklődő gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Igényes, tartalmas programokkal színesíteni városunk jeles napjait.

EgyesületÍink közhasznú egyesület, munkateív alapján múködünt'



Az Alkotóház egész évben az érdeklődők rendelkezésére á1l.

Az Alkotóház gondozását, a programok megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet 3 fő

közművelődési munkatársa, 1 fő a közmunkaprogran résztvevóje segítette.

A vezetőség munkáját önként vállalt feladatkérrt végzi,tagjaink önzetlenül adják át tudásukat

az érdeklódőklek' az ő muntájukért jaró megbízási dijat pályázatÍő1 függően tudjuk

biztosítani.

Tagjaink száma mára már 187 főre emelkedett, a bihari térségből vannak leginkább.

AZ egyesületünk életét állandó és időszakos programok gazdagitják. Állandó a

kéthetenkénti gyemekjátszó, amelyet 2015-ben is tartottunk. Itt a gyernrekek

megismerkednek a természetes anyagokkal, a mesterségek alapjaival. (26 foglakozás)

26 foglakozást vezettünk ajárásban az ,'Esél1t a bihari gyerekekér1'' programban.

3 Kapunyitogatót tartottunk a Nemzeti Múvelődési Intézet felkérésére.

/Darvas, Bojt' Körösszakál településeken

- lFlímző szövő szakkör indult, szeretnénk, ha újra többen foglalkoznának ezekkel a

mesterségektel.

- ZsúrizésÍ Szerueztri1lk az Alkotóházban, ahol a Népi IparművészeÍi oszÍályl

Hagyomanyok Háza zsűrörjei éftékelték tagiaink alkotásait.

- Megszerveáük a,,Kitesszük a Szűrét ',országos 
pályázatot' nagyon szép nagy anyag

gyűlt össze a hozzá kapcsolódó konferencián több mint 150 -an vettek részÍ az ország

különböZő részéről.

- Varosunk napj án igényes szép kirakodással' játszóval készültünk.

- Minden évben 1994 őÍa megszervezzük a Gyermek AlkÖtótáboÍ, amely nagy sikernek

örvendett 2015-ben iS.

- A Fe1nőtt Alkotótábort 1996 óÍa a szálas anyagok / kosar, csuhé, szalma, fonásra,

építettiik, kiegészítve bőrözéssel, agyagozással, és egyéb mesterségekkel.

- 2015-ben Milánóban képviselte varosunkat, térségtinket 4 alkotónk nagy sikenel.

- 2015-ben Angliában' olaszországban ismerkedlrettek az érdeklődők a bihari

hagyomanyokkal./ 7 fől

- A népművészek életében legnagyobb program a Mesterségek Ünrlepe. ahol 24-en

képviseltiik városunkat' j árásunkat.



Kiemelt téma a pásztorművészet volt. Sok látogatót vonzott a ,,pásztorvasa1ó'' a kovács,

bőrös fazekas, fafaragó bemutató.

Tagjai vagyunk az országos Népi Alkotóházak Egyesületének.

Mi is csatlakoztunk Alkotóhazak országos hétvégéjéhez. Melynek keretében

3 napon át mutattuk be a különböző mesterségeket, szerveztünlr családos játszókat.

Népszertisítjük. ismertetjük mesterink alkotásaít, mesterségbe1i tudásukat: különböző

rendezvényeken Bihar-Bihor Expo, Sánét ize fesztivál, Számadónapok, és az iskolások,

óvodások körében is.

2015-ben is berendezliik az Adventi Jászolt, amely az ünnepi készülődés részévé vált.

- ez É|a Népművészet Kiállításon, amely a Népraj zi Múzeumbarr volt. Több tagurrk is

IésZt vett a1kotásaival, közüliink Rácz Erika kiemelkedő elismerésben részesült Grariál

Alrrra díjat kapott.

_ A Bihari Népművészeti Egyesület tagjai munkáj uktal mindent megtesznek azért'hogy

Berettyóújfalut és térségünkel méltó módon képviseljék, a gyermekeknek,

felnőtteknek az ide érkező turistáknak bemutassák a Bihana jellemező hagyományos

mesterségeket. tudásuk örrzetlerr átadásával.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2016' áprllis 29.

A kettős körryr'vite1 keretében vezetett körryvelés alapj án az éves beszámo1ó összeállításánál
alkalmazott főbb éfiékelési módszerek és eljárások a következők:

A könyvelés úgy lett kialakítva, hogy az.'Egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és

közhasznúsági rrrelléklete'' (PK-142) nyomtatvilny kitc'ltését naradéktalarrul alátámassza.

Az immateriális javak és targyi eszközök értékelése a számviteli törvénynek megfele1ően

tör1énik'

Üzletrészek, kötvények nincsenek az egyesület tulajdonábarr. 2015-ben ér1ékvesztést nem

számolt el' tar1alékot nern képzett.



3. Az egyesület valós vagYoni. pénzüwi elemei a kiivetkezők

Az eredmény alaku1ásárrak elemei a következők voltak:

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

A kiivetelés soron az alábbi tételek van-nak kimutatva (adatok eFt-ban):

Az elszámolt értékcstikkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-

ban):

Megnevezés Osszeg eFt
ImmateriáIis iavak 0

Ingatlan 148

Tárgyi eszközök 69
1 00 e alatti eszközök azonnali écs elszámolása 30
Tárgyi eszközök ősszesen 247
A táreYévben e|számolt értékcsökkenés 247

Saját tőke alakulása 20i5. évben (adatok eFrban):

Megnevezés Bázisév eFt Targyév eFt
Alap és közhasznú tevékenység eredménye -295 352
Vá1lalkozási tevékenység eredménye 312 0

Adófizetés 0 0

Adózott eredn, ény 17 ,)2

Megner'ezés Bázisév eFt Tárgyév eFt
Pénztar 105 33

Bankbetétek 1 434 2104
Pénzeszközök 1539 2 738

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt
Belftjldi vevők 230 140

Eeyéb 2 i
Követelések 232 741

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt
Tőke változás (előző évek eredménye) 2 60s 2 609
Lekötött tartalék 0 0

Ertékelési taltalék 0 0

Eredmény alaptevékenységbő1 -295 352
Eredmény vállalkozási ter'ékenységből 312 0

Saiát tőke 2 622 2 961



A rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés Táreyév eFt
Rövid 1eiáratú kölcscjn 100
Belfrjldi szál]ítók 25
Szemé1yi iovede]em adó ll
1 2. hó nettó munkabérek 43

Társadalombiztosítási kötelezettségek 20
Rövid leiáratú kötelezettséqek 199

Egyéb kiegészítő információk:

Az egyesületnek 2015. december 31-én fermálló hitelállománya: 0 eFt.

Nincs olyan kőtelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve
amely mérlegben nern jelenik meg. de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős 1errne.

Az egyesületnek környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei nincsenek.

Török lstvánné elrrök


