
LgKoz
Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhaszn álásáről

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendeIkezése szerinti íeIhasználásáról szóló
1996, évi CXXV|. törvény (Szí. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedvezményezett szervezet adószáma.

Neve:

-E-Er
Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

székhelye: rrEE Lőrinci, Szabadság tér 4la
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Szervezetiformája: f
Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: !!!! - n! - !!

ül 
Képviselője: Oldal Hajnalka
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Dokumentumok,helyi,helyismereti és közhaszn ú információk szol gáltatása

02. Segítség a digitális írástudás elsajátításában, az életen át tartó tanulásban

03. Kulturális és közösségi programok szervezése

04, Gyermek- és családbarát szolgáltatások nyújtása

I Közhasznúsáqi ioqállást meqállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
Ol rendelkezik kdzhaéznúsági íókozanal:
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2021.05.07 09,41.24
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LgKoz-OL Közlemény
az ad6zó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezett sZerveZet neve:

LőrinciVárosi Könyvtár és Művelődési Ház

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE
Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

* TárgyéVnek a rendelkező éVet kőVető naptári éVet kelI tekinteni (2020). Ugyanakkor a táb|áZat kitöltése során íigyelembe ke|l venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2019) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat íorintban kell megadni

L. A A rendelkező évben (2019-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2, A1 A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg: 95 183

3, A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 95 183

5, A4 Működésre; 0

o. A5 Reklám és marketing célra: 0

7. A6 Ebbőla 2o2L. évre tartalékolt összeg (A]_-A3-A4-A5): 0

8, A7 A tartalékolás célja:

9.

10.

1-1-. B A tárgyéVet megelőző évben tartalékolt összeg (18KoZ 46):
0

12. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

13. B2 Cél szerinti tevékenységre: 0

L4. B3 Működésre: 0

15. B4 Reklám és marketing célra: 0

_Lo. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

17. C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (Cl+C4+C7): 95 183

18. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+82): 95 183

19. C2 A tárgyévben működésre

20. C3 íordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 23 796

27. C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 0

22. UJ A tárgyévben reklám és marketing célra

23, c6 fordítható összeg (C*0,]_, de max. 10 millió Ft): 9 518

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4): 0

25. C8 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszaíizetendő összeg (C4-C3) : 0

26, c9 Az Szí, törvényben meghatározott összeqhatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íel haszn ált, vísszaf izeté ndő össze g (C7-C6) : 0

27. 1(
Visszaíizetendő teljes összeg (B5+c8+c9):
NAV ].0032000-06056353 számú számlára kell megíizetni (103-as adónem) 0

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2021.05.07 09.41.24
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Kedvezményezett szervezet neve:

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Adószáma: -E-EE

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges lsmertetése az egyes
f e l h as2 n ál ási cé l o k ö ssze g sze rű m e gj e l öl é séve t

(mu. 1200 kuakter)
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01, A 2019.évi 95183 Ft összegű adó lo/ofe|ajánlásokat dokumentum-beszerzésre, azaz

02, a könyvtár ál|ományából hiányzó könyvek vásárlására és kulturális program

03, megvalósítás ára, azazBodor Böbe színművésznő Márai Sándor élete és írásai c,

04, önálló estjének költségeire íordítottuk.
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