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2. Tárgyévben végzett alapcél sz€rinti

és kózhasznú tevékenységek bemutatása

gz, arnely a közszotgálati célok
l-sZ
kezdve o]yan
érésétszolqálja. és az egyesuleti alapcélok érdekében történilli
z egyesűlet fi,iggellen úiságírói tevékenységkeretében internetes és nyomtaton sairóternréket állít eló, és a
kkek a !vw,v.kenosltrerce.blog,hu cítrren olvasnatók el, illetvé a Kenös Mérce Facebook-oldalán keresztül
s etérhetók.
Kozéler tskolájával együtünüködésben noventlrer és decenrber hónapban nyomlaron fornrátran kiadványt
meg Feketetnosó cínrnrel a Kenós Mérce Blog Egye§ület. A kiadvány a szo§iális elláró
ényet(lren és szeEénységben élö enlberek körében volt terjeszNe, hogy aZ inlernerhez ritkán, Vagy
üán nenr hozzáférö álíanpolgáíokhoz ls eljussanak a cikkek, hírek.
novembeíben és decemberben három kerekasztel-beszélgerést szervezlünk ae AuróráDan, nrelyel(en
§§ze§ell 37o érdeklödö vett ré§zt,

z egyesailet

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,]"

Közhasznú tevékenység megnevezése:

édiatartatom-szoloáltatás közszoloálati

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely:

xxxv.

83.

1) és 98.

célokért

2010. évi cIV. törvény a.§ (1) és 10.

1

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden

Kózhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közlrasznú tevékenységíóbb eredményei;

a^

egyestilet lrejegyzésétöl szánríron 2 hónap alan az egyeglilet által kjadon internetes §ajlórernréknek
6701 egyedi Iárogatójavolt, 165 cikk ielent nreg. Facebook-olclalunkon általágosan napi 25O ezer
tbert értunk el, az oldalnak 7o000 köVetdje VOlt 2015. december 31gye!. A Közélel lskolájával
yunnlükildésben kiadon nyontÁtott sairótermék ósszesen 600 pé!<lányban lelenr nTeg.
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központi költségVetés

önkormányzatiköltségveté.
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más gazdálkodó

m

Támogatás időtanama:

l015. novem her-decemDer
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1 590 0oo

1o5 ooo
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-
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Dologi
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Felhalmozási

1 485 oo0

összesen:

1 59o oo0
Támo gatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bem utatása:

§ magalrszentélyelcöl érkezó adományokból

ledeztük a Kenös Mérce blog Facebook-hirdetéseinek xoltségér

Az uzlett evDen VegzeII To§Í) IevexenysegeK es píogramoK Demufalasa
{z egyesülel beiegyzéséről szánríron 2 hónap alan a2 egyesület átal kiadon inlernetes sajtóterméknék 526701 egyeda
árogatóia Yoll, 165 cakk Jelent meg, Facetrook-oldalunkon álralágo§an napi 25o ezer embert érttink e!, az oldalnak 7oofi
,(ovelöie Volt 2015. decenlt]er 31-9yel. A Kozélel lskolájával egyúttmükódésb€n kiadot nyomtaton saitóteímÉk m0
9éldányban jelenr rneg.
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