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Közhasznúsági jelentés 

a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 

2006. évi tevékenységéről 

(Elfogadva a Kuratórium 3/2007. (IV.18.) PRKTA határozatával) 

1. Számviteli beszámoló 

 

Nyitó pénzkészlet 1.446.199,- Ft 

  

BEVÉTELEK  

Adományok 1.850.000,- Ft 

SZJA 1% 482.091,- Ft 

Bankkamatok 75.133,- Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2.407.224,- Ft 

  

KÖLTSÉGEK  

Bankköltség 40.377,- Ft 

Templomépítés támogatására átutalt összeg 2.160.000,-Ft 

Egyéb költség 0,- Ft 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2.200.377,- Ft 

  

Bankszámla záró egyenlege  

Lekötött betét 1.300.000,- Ft 

Folyószámla 203.046,- Ft 

  

Pénztár záró egyenlege 150.000,-Ft 

  

Záró pénzkészlet 1.653.046,-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 2006-os gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 482.091,- Ft-ot kapott, a teljes összeget a Pátyi Római 

Katolikus Egyházközségnek átutaltuk templomépítés támogatása céljából az új templom 

kiviteli terveire. 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

2006. évi induló vagyon 1.451.105,- Ft 

2006. évi bevétel 2.407.224,- Ft 

2006. évi kiadás 2.200.377,- Ft 

2006. évi pénzügyi eredmény 206.847,- Ft 

2006. évi nem pénzügyi eredmény 0,- Ft 

2006.12.31-i vagyon 1.657.952,- Ft 

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

2006-ben az alapítvány a következő cél szerinti támogatást folyósított. 

 
Szervezet Cél Összeg 

Pátyi Római Katolikus Egyházközség új templom kiviteli terv 2.160.000,- Ft 
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5. 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 2006-os gazdasági évben nem kapott. 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2006-os 

gazdasági évben. 

 

7. A 2006. évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

A kuratórium 2006-ban két alkalommal ülésezett. A határozatainak száma: 6. 

Az új katolikus templom és közösségi ház építési engedélyezési eljárásának elindításával 

kezdetét vette az alapítvány legfőbb céljának megvalósulása. Az építtető Pátyi Római 

Katolikus Egyházközség kérésére az Alapítvány a kiviteli tervek elkészítésének költségeiből 

2.160.000,- Ft-ot vállalt magára.  

 

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.   

 

Ennek eredményeképpen 2006-ban az összes közhasznú bevételek 2.407.224,-Ft-ot, a 

kiadások 2.200.377,-Ft-ot tettek ki. Az előző évről áthozott pénzeszközzel a rendelkezésre 

álló keret 1.653.044,-Ft. Részletes kimutatás a mellékletben megtekinthető. 

 

Az alapítvány ebben az évben 2.160.000,-Ft támogatást folyósított. A személyi jövedelemadó 

1%-ból befolyt összeg 482.091,-Ft, mely a korábban elhatárolt összegekkel együtt 

felhasználásra került.  

A tevékenység során felmerült és az alapítvány létezésével összefüggő kiadásokat az 

alapítvány tisztségviselői és más külső segítők vállalták magukra. 

 

Az alapítvány bevallási kötelezettségeinek eleget tett. 

 

 

Páty, 2007. április 18. 

 

 

 

 
 

……………Dr.Sal Béla………………………………Kollár Tamás……………………… 

a Kuratórium társelnökei 
 

 

 

 


