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18249781-2-43

1) Számviteli beszámoló:
A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
2) Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány a 2016. évben nem kapott közvetlen költségvetési támogatást.
3) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A mellékelt 2016. évi számviteli beszámoló és részletes PK 242-es űrlap tartalmazza.
4) Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél megnevezése

Magyarvistai református gyülekezet

Beérkezett
adományok és
kamatok 2016

Kifizetett
Támogatások
és közvetlen
költségek
2016

50.000

Sárvásári református gyülekezet, közösségi ház
(Batiz Ágnes Alap)
Pápai REFI diákjainak támogatása (Jókay Lajos
Alap)
Pápai REFI számára 56-os plakátok

262.593

250.000

441.403

500.000

39.925

82.791

Técsői Református Líceum diákjainak ösztöndíj
(Tárczy hagyatékkal)
Alapítói támogatás

567.000

600.000

Szabadon felhasználható, egyéb célokra,
működési célra kapott támogatás
Működési kts (jogi, könyvelés, iroda)

239.000

520.000

549.000

SZJA 1%a 2015-as adóévből

173.000

kamat bevétel

244.000

bankköltség

86.000

kerekítés/korrekció

21.079

37.209

Összesen HUF

2.558.000

2.105.000
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A 2016-ban keletkezett többletet az Alapítvány a további adományozásra tartalékolja. A korábbi
években felhalmozott segélyre szánt összeget (202.780 forint) valamint egyéb tartalékot (178.965
forint) a Técsői Líceum számára teszi félre 2017-es kifizetésre.
A fenti sarokszámokat a PK242-es űrlap támasztja alá. *A kifizetett támogatások, valamint a
maradvány, korábbi évek maradvány összegeit, 1%-ból származó összegeket, valamint
kamatbevételt is tartalmazhatnak!

5) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke
A 2015-ös adóévre vonatkozó, 2016-ban felajánlott SZJA 1%-a

173.000 Ft

Tervezett felhasználás: Magyarvista (57.666 Ft), Sárvásár (57.666 Ft), Pápai Református
Kollégium (57.667 Ft)
6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke
Az Alapítvány tisztségviselői munkájukat önkéntes alapon, térítés nélkül végezték.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2016-as esztendőben végzett főbb tevékenységeink:
 A kárpátaljai técsői református líceum (hivatalosan: Técsői Kéttannyelvű Líceum) 5
tanulójának támogatására Köver László, a Magyar Országgyűlés elnöke 500.000 forintos
adományát 2016 novemberében Nt. Bereczky Zoltán, Alapítványunk elnöke,
többedmagával személyesen adta át az iskola igazgatójának. Alapítványunk rendszeres
támogatóinak és kamatbevételünknek köszönhetően, egy további 100.000 forintot a
Líceum igen alulfizetett 5 tanárának adtuk.
Lásd: http://liceum.tyachiv.info/Hun/index.html
 A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó bizalmát
elnyerni, s 2016 nyarán 250.000 forint jutott el hozzájuk. A sárvásári gyülekezet 2017-ben
ünnepséget tart, ahol külön megemlékeznek P. Batiz Ágnesről egy róla elnevezett
Gyülekezeti Központ avatásával! Ezért is külön hála mind azoknak, aki az elmúlt közel 10
évben kitartóan s bőkezűen adakoztak emlékére!
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 A 2016-17-es tanévben négy diákot segítettünk a Pápai Református Kollégiumban,
500.000 forintot utaltunk át az iskolának, ami egyben egy rekord összeg. Ezt a rendkívüli
összeget a volt Jókay ösztöndíjasoknak is köszönhetjük, s ez külön örömöt okoz
közösségünknek.

2017-ben a következő célokra gyűjtünk:





A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek
foglalkozásaira, kirándulásaira, gyülekezeti terem felszerelésére, közösségi rendezvényekre;
A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a
técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;
Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (ezen belül: Kolozsvári Református
Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire, egyeztetés alatt).

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal
kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel fél
száz adományozó, 1%-ot felajánló járult hozzá.

Budapest, 2017. május 3.

…………………………….
.
Osváth László
Az Alapítvány titkára
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