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Közhasznúsági jelentés 

a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 

2007. évi tevékenységéről 

(Elfogadva a Kuratórium 2/2008. (IV.8) PRKTA határozatával) 

1. Pénzügyi tartalmi beszámoló 

 

Nyitó pénzkészlet 1.653.046,- Ft 

  

BEVÉTELEK  

Adományok 1.218.840,- Ft 

SZJA 1% 781.250,- Ft 

Pályázati úton nyert 230.000,- Ft 

Bankkamatok 81.720,- Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2.310.810,- Ft 

  

KÖLTSÉGEK  

Bankköltség 19.481,- Ft 

Téglajegy készítés 230.004,-Ft 

Egyéb költség 0,- Ft 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 249.485,- Ft 

  

Bankszámla záró egyenlege  

Lekötött betét 1.374.868,- Ft 

Folyószámla 2.339.503,- Ft 

  

Pénztár záró egyenlege 0,-Ft 

  

Záró pénzkészlet 3.714.371,-Ft 

  

Nem pénzbeli adomány értéke 0,-Ft 

  

Záró leltárkészlet 4.906,-Ft 

 

 

Az alapítványnak köztartozása és más egyéb tartozása nincs. 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

A 2007-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 781.250,- Ft-ot kapott, a 

teljes összeget átvittük a következő évre. 

 

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

2007-ben az alapítvány cél szerinti támogatást nem folyósított. 

 

4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől 

kapott támogatás mértéke 

Ilyen jellegű támogatást az Alapítvány a 2007-es gazdasági évben nem 

kapott. 
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5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások értéke, illetve összege 

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem 

részesültek a 2007-es gazdasági évben. 

 

6. A 2007. évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

A kuratórium 2007-ben egy alkalommal ülésezett. A határozatainak 

száma: 3. 

Az új katolikus templom és közösségi ház építési engedélyének jogerőre 

emelkedésével, majd – 2007 októberében - az építkezés megkezdésével 

tovább folytatódott az alapítvány legfőbb céljának megvalósulása. 

  

Az Alapítvány tisztségviselői elsősorban adományok gyűjtésével 

kapcsolatos tevékenységet folytattak, különös tekintettel a személyi 

jövedelemadó 1%-a felajánlásának propagálásával, valamint az 

elsősorban Pátyon élő családok rendszeres anyagi és természetbeni 

támogatásának elnyerése céljából. 

 

A kurátorok pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 

téglajegy készítés támogatására, mely pályázaton alapítványunk 230.000 

forintot nyert. Ezzel lehetővé vált 8 millió forintnak megfelelő téglajegy 

nyomdai előállítása, melynek árusítása 2007-ben meg is kezdődött. 

 

2007-ben az alapítvány célszerinti juttatást nem folyósított, gyakorlatilag 

az adományok gyűjtése folyt. Mivel az új templom építkezése jelenleg is 

zajlik, várhatóan 2008 első félévében a rendelkezésre álló pénzösszeg 

átutalásra kerül az építtető Pátyi Római Katolikus Egyházközségnek.   

 

A pénzügyi tartalmat megtestesítő számok az előző pontokban 

megtalálhatóak. 

  

A tevékenység során felmerült és az alapítvány létezésével összefüggő 

kiadásokat az alapítvány tisztségviselői és más külső segítők vállalták 

magukra. 

 

Az alapítvány bevallási és jelentési kötelezettségeinek eleget tett. 

 

 

Páty, 2008 április 8. 

 

 

 

 
 

………Dr.Sal Béla…………….Kollár Tamás…………Budavári Zoltán…………… 

a Kuratórium társelnökei 
 

 

 

 


