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Közhasznúsági jelentés 

a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 

2008. évi tevékenységérıl 

(Elfogadva a Kuratórium 3/2009. (IV.8.) PRKTA határozatával) 

1. Pénzügyi tartalmi beszámoló 
 
Nyitó pénzkészlet 3.714.371,- Ft 
  

BEVÉTELEK  
Adományok 3.000.639,- Ft 
SZJA 1% 908.820,- Ft 
Bankkamatok 69.540,- Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.978.999,- Ft 
  

KÖLTSÉGEK  
Bankköltség 46.725,- Ft 
Postai befizetési utalvány készítés 40.000,- Ft 
Átutalt támogatás 6.000.000,- Ft 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 6.086.725,- Ft 
  
Bankszámla záró egyenlege  
Lekötött betét 0,- Ft 
Folyószámla 1.598.645,- Ft 
  
Pénztár záró egyenlege 0,-Ft 
  
Záró pénzkészlet 1.598.645,-Ft 
  
Nem pénzbeli adomány értéke 0,-Ft 
  
Záró leltárkészlet 4.906,-Ft 
  
Követelések (Áfa) 46.000,-Ft 
 
 
Az alapítványnak köztartozása és más egyéb tartozása nincs. 
 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
A 2008-as gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 908.820,- Ft-ot kapott. 
A korábbi évekrıl felhalmozódott felajánlásokat 2008-ban átutaltuk a 
templomépítés javára, a 2008-as teljes összeget átvittük a következı 
évre. 
 

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

2008-ben az alapítvány cél szerinti támogatást két alkalommal folyósított, 
az új pátyi katolikus templom építése javára, összesen 6 millió forintot. 
 
4. 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 
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Ilyen jellegő támogatást az Alapítvány a 2008-as gazdasági évben nem 
kapott. 
 
5. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott 
juttatások értéke, illetve összege 

Az alapítvány vezetı tisztségviselıi semmiféle támogatásban nem 
részesültek a 2008-as gazdasági évben. 
 

6. A 2008. évi közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló 
A kuratórium 2008-ben két alkalommal ülésezett. A határozatainak 

száma: 5. 
Az új katolikus templom és közösségi ház építésének elsı üteme 

szeptemberben lezárult, ám egy hónap múlva megkezdıdött a második 
ütem, a tetıszerkezet megvalósítása. Az alapítvány legfıbb célja, az új 
katolikus templom építésének megsegítése, 2008-ban is megvalósult.  

Az Alapítvány tisztségviselıi elsısorban adományok győjtésével 
kapcsolatos tevékenységet folytattak, a templomépítés eseményeirıl, 
egész folyamatáról naprakész információval látták el Páty lakosságát. 
Különös gondot fordítottak a személyi jövedelemadó 1%-ok 
felajánlásának népszerősítésére, valamint az elsısorban Pátyon élı 
családok rendszeres anyagi és természetbeni támogatásának 
megszerzésére. 
 

Tovább folytatódott a Nemzeti Civil Alaptól pályázaton nyert 
pénzen kinyomtatott 1000, 5000 és 10000 forint névértékő téglajegyek 
értékesítése.  

2008-ban az alapítvány cél szerinti juttatást két alkalommal is 
folyósított az új templom építése javára a Pátyi Római Katolikus 
Egyházközség részére, összességében 6 millió forint értékben. Mivel az új 
templom építkezése jelenleg is zajlik, a tetıépítés költségeinek részbeni 
fedezeteként - várhatóan 2009 elsı félévében – az összegyőlt pénzösszeg 
ismét átutalásra kerülhet az építtetı Pátyi Római Katolikus 
Egyházközségnek.   
 

A pénzügyi tartalmat megtestesítı számok az elızı pontokban 
megtalálhatóak. 

Az alapítvány kurátorai, tisztségviselıi tevékenységükért 
semmiféle díjazásban vagy költségtérítésben nem részesültek. 

A tevékenység során felmerült és az alapítvány létezésével 
összefüggı kiadásokat az alapítvány tisztségviselıi és más külsı segítık 
vállalták magukra. 
 

Az alapítvány bevallási és jelentési kötelezettségeinek eleget tett. 
 
 
Páty, 2009. április 7. 
 
 
 
 
 
………Dr.Sal Béla…………….Kollár Tamás…………Budavári Zoltán…………… 

a Kuratórium társelnökei 
 
 
 
 


