
1/2

Közhasznúsági jelentés

a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

2004. évi tevékenységérıl

(Elfogadva a Kuratórium 5/2005. (V. 25.) PRKTA határozatával)

1. Számviteli beszámoló

A számviteli beszámoló a  224/2000. Korm. rendelet alapján készült.

Nyitó pénzkészlet 1.065.044,- Ft

BEVÉTELEK
Adományok 175.000,- Ft

SZJA 1% 77.336,- Ft

Bankkamatok 34.111,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 286.447,- Ft

KÖLTSÉGEK
Bankköltség 12.292,- Ft

Egyéb költség 0,- Ft

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 12.292,- Ft

Bankszámla záró egyenlege
Lekötött betét 0,- Ft

Folyószámla 1.339.199,- Ft

ÖSSZESEN 1.339.199,- Ft

Az alapítványnak köztartozása és más egyéb tartozása nincs.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A 2004-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 77.336,- Ft-ot kapott, ebbıl nulla forint került

felhasználásra.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2004. évi induló vagyon 1.065.044,- Ft

2004. évi bevétel 286.447,- Ft

2004. évi kiadás 12.292,- Ft

2004. évi eredmény 274.155,- Ft

2004. XII. 31-i vagyon 1.339.199,- Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

2004-ben az alapítvány támogatásokat, juttatásokat nem folyósított.

5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitıl kapott támogatás mértéke

Ilyen jellegő támogatást az Alapítvány a 2004-es gazdasági évben nem kapott.
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6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege

Az alapítvány vezetı tisztségviselıi semmiféle támogatásban nem részesültek a 2004-es

gazdasági évben.

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. §. c) pontja 6. sorszáma alatti „kultúrális örökség

megóvása” körébe sorolható közhasznú tevékenységet folytat. Az alapítvány az alapító

okiratban felsorolt tevékenységei az alábbiak:

• A Pátyon élı -elsısorban katolikus hívı- lakosság érdekeinek és szükségleteinek

kielégítése érdekében egy római katolikus templom és egy közösségi ház felépítése;

• a Pátyi Római Katolikus egyházközség jelenleg fennálló mőemlékeinek –ill.

mőemlék jellegő épületeinek- fenntartása, ápolása.

Páty, 2005. május 25.

 
Dr. Sal Béla s. k.

a Kuratórium társelnöke


