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Közhasznúsági jelentés 

a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 

2011. évi tevékenységéről 

(Elfogadva a Kuratórium 3/2012. (V.21.) PRKTA határozatával) 

1. Pénzügyi tartalmi beszámoló 

 

Nyitó pénzkészlet 226.095,-Ft 

  

BEVÉTELEK  

Adományok 1.230.535,- Ft 

SZJA 1% 1.304.719,- Ft 

Önkormányzati pályázaton kapott 50.000,- Ft 

Bankkamatok 982,- Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2.586.236,- Ft 

  

KÖLTSÉGEK  

Bankköltség 25.714,- Ft 

Átutalt támogatás 2.500.000,- Ft 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2.525.714,- Ft 

  

Bankszámla záró egyenlege  

Folyószámla 286.612,- Ft 

  

Pénztár záró egyenlege 5,-Ft 

  

Záró pénzkészlet 286.617,-Ft 

  

Nem pénzbeli adomány értéke 0,-Ft 

  

Záró leltárkészlet 4.906,-Ft 

  

Követelések (Áfa) 46.334,-Ft 

 
 

Az alapítványnak köztartozása és más egyéb tartozása nincs, minden 

adminisztrációs kötelezettségének eleget tett. 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

A 2011-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 1.304.719,- Ft-ot 

kapott. A korábbi maradvánnyal együtt a teljes összeget az új pátyi 
katolikus templom építése javára támogatásként átutaltuk. 

 

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

2011-ben az alapítvány cél szerinti támogatást egy alkalommal 
folyósított, az új pátyi katolikus templom építése javára 2,5 millió forintot. 

 

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 

Az SZJA 1%-ának felajánlásán kívül (lsd. 2. pont) a pátyi önkormányzat 

civil szervezeteknek kiírt pályázatán 50.000 forintot nyertünk nyomtató 
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és toner vásárlásra, melyet 2011-ben nem használtunk fel. A pályázati 

összeggel 2012 folyamán kell elszámolnunk, így elmaradásunk nincs. 

  

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értéke, illetve összege 

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem 

részesültek a 2011-es gazdasági évben. 

 

6. A 2011. évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

A kuratórium 2011-ben két alkalommal ülésezett. Határozatainak 

száma: 5. 

Az új katolikus templom, plébánia és közösségi ház külső tégla 
burkolatának udvar felőli része, valamint a teljes belső téglaburkolás 

elkészült. Év végén megkezdtük a már téglával burkolt felületeken a külső 

nyílászárók beépítését. Folytatódtak a belső tér kőműves munkái, teljes 

egészében elkészültek a belső határoló falazatok és megkezdődtek az 

elektromos védőcsövezés munkálatai.  
Az alapítvány 2011-ben egy alkalommal, összességében 2,5 millió 

forinttal támogatta az új templom építését. Az alapítvány tisztségviselői 

2011 év során sem részesültek költségtérítésben – költségként csak a 

bankköltségek kerültek elszámolásra. A többi évközi költségeket néhány 
kurátor és segítőik fedezték. A májusi NEMADOMFEL jótékonysági koncert 

és a helyszíni téglajegy árusítás összességében 65 000 Ft bevételt hozott. 

2011. október 16-án a régi templom épületében került sor Lévai Katalin, 

Biatorbágyon élő hárfaművész jótékonysági koncertjére. A koncerten 
59 810 Ft adomány gyűlt össze. 

A kurátorok tevékenysége a koncertek megszervezése mellet az 

adománygyűjtésre (szóróanyagok készítése és terjesztése) és közhasznú 

alapítványunk számára minél több személy jövedelemadója 1%-ának 
megszerzésére irányult. Tovább folytatódott a Nemzeti Civil Alaptól 

pályázaton nyert pénzen kinyomtatott 1000, 5000 és 10000 forint 

névértékű téglajegyek értékesítése.  

Az alapítvány bevallási és jelentési kötelezettségeinek az év során 

eleget tett. A pénzügyi tartalmat megtestesítő számok az előző 
pontokban megtalálhatók. 

 

 

Páty, 2012. május 21. 
 

 

 

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

a Kuratórium társelnökei 
 

 
 

 


