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I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A 2015. májusában érkezett Főv. Törvényszék Végzése szerint az Alapítvány új
elnevezése 2014.nov. 21-től: Rákosligeti Református Kulturális Alapítvány.
A névváltozás oka:
A Rákoskeresztúri Református Templom felépült és önálló egyházközösséggé alakult. Fenntartásáról
önállóan gondoskodik.
A Rákosligeti Református Egyházközség , mint alapító módosította alapítványát, amelynek keretében
új tartós, folyamatosan megvalósításra kerülő célként gyermekek és fiatal felnőttek számára
közhasznú kulturális, oktatási, gyermekfelügyeleti tevékenységet valósít meg. Célja megvalósítása
érdekében módosította alapítványa nevét és alapító okiratát.
Az Alapítvány jellege továbbra is közhasznú, nyílt alapítvány. Adószáma és bankszámla száma
változatlan maradt.

1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2015. évben, valamint a megelőző évben költségvetési szervtől nem részesült
támogatásban .
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
Megnevezés
1%-ból
Pályázati úton nyert
Adomány
Kamat bevétel

2014.
Adatok EFt-ban
245
0
115

2015.
Adatok EFt-ban
272
0
23

0
360

0
295

2014.
Adatok EFt-ban
404
304
0
79
0
21
404

2015.
Adatok EFt-ban
362
0
243
7
95
17
362

Összesen
Az Alapítvány 2015-ben pályázati úton nyert támogatást nem kapott.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Megnevezés
Anyagjellegű és személy jellegű ráfordítások értéke
ebből: gyerektáboroztatás költségei
Tanulmányút költsége
Egyéb működési ktg, anyagktg és postaköltség
Jogi tevékenység költsége
Bankköltség
Összesen

Az Alapítvány 2015. évi bevétele személyi jövedelemadó 1%-ából valamint adományokból áll.
Az Alapítvány névváltoztatásának jogi költsége 95 eFt volt.
Az anyagjellegű ráfordítások igénybe vett szolgáltatásokként tartalmazzák a 2015 novemberében
szervezett sárospataki tanulmányút költségeit, azaz az utazás költségét és a múzeumi belépők díját.
(A tanulmányút leírása a 7. pontban található.)
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PÉNZESZKÖZÖK: 2015.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET
Bank HUF
Pénztár HUF
Összesen

554 450 Ft
77 840 Ft
632 290 Ft

3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2015.ÉVBEN, valamint
a megelőző évben sem.
4. Az Alapítványnak 2015. évben, valamint a megelőző évben cél szerinti juttatásai nem voltak.
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az Alapítvány a 2015-ös évben, valamint a megelőző évben a fenti szervektől nem részesült
támogatásban.
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány a 2015. évben, valamint a megelőző évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2015-ben megvalósult tanulmányút:
November 21-én Sárospatakra utazott bérelt autóbusszal a gyülekezetből összesen 44 fő. Ebből 8
diák, akik konfirmációra készülő fiatalok, továbbá szüleik, tanáraik, akik együtt 16-an voltak és 20
nyugdíjas. (Részvevők névsora mellékelve) Céljuk volt: egyháztörténeti, biblia ismereti, történelmi és
kulturális ismeretek szerzése. Tárlatvezetéssel megtekintették a sárospataki Református Kollégium
Nagykönyvtárát, tudományos gyűjteményeit és a Rákóczi várat ill. a Vár múzeumait. Tartalmas,
tanulságos kulturális program volt. A csoport egyházi és szellemi vezetője Peterdiné Molnár Judit
helyettesítő lelkipásztor volt.
Programjainkhoz a korábban vásárolt eszközöket jól tudtuk hasznosítani.
Több alkalommal tartottunk kézműves foglalkozást, valamint játszóházat szerveztünk.
Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk.
Minden hónap 2. szombatján szeretetvendégséget ill. nőszövetségi összejövetelt tartunk, melyeken
elsősorban nyugdíjasok vesznek részt. Alkalmanként vendégelőadókat is hívunk.
A fenti Közhasznúsági jelentést a RÁKOSLIGETI REFORMÁTUS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma a 2016. április 5-én tartott ülésén fogadta el.
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II. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Az egyszerűsített éves beszámolót készítő civil szervezetek esetében a beszámoló részeként a
kiegészítő melléklet elkészítése is kötelező.
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, a
támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat, valamint a szervezet által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat.
Az Alapítvány közhasznúsági melléklete a szervezet által a tárgyévben végzett főbb tevékenységeket
és programokat tartalmazza. Az Alapítvány támogatási program keretében nem kapott bevételt, és
visszatérítendő támogatásban sem részesült.
Így kiegészítő mellékletként a közhasznúsági jelentés előző pontjai tekintendők.

Budapest, 2016. április 5.
Bartáné Morvay Ajnácska
kuratóriumi elnök
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