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I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2017. 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

2016.
Adatok EFt-ban
153
0
40

2017.
Adatok EFt-ban
312
0
0

0

0

193

312

2016.
Adatok EFt-ban
287
60
104
0
112
11
287

2017.
Adatok EFt-ban
277
30
230
3
0
14
277

Összesen
Az Alapítvány 2017-ben pályázati úton nyert támogatást nem kapott.
Az Alapítvány 2017. évi bevétele személyi jövedelemadó 1%-ából áll.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Megnevezés
Anyagjellegű és személy jellegű ráfordítások értéke
ebből: gyerektáboroztatás , gyerekprogramok költségei
Tanulmányutak költsége
Egyéb működési ktg, anyagktg és postaköltség
Egyéb kulturális program költsége
Bankköltség
Összesen
PÉNZESZKÖZÖK: 2017.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET
Bank HUF
Pénztár HUF
Összesen

493 754 Ft
79 005 Ft
572 759 Ft

3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2017.ÉVBEN, valamint
a megelőző évben sem.
4. Az Alapítványnak 2017. 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 2017-es évben, valamint a megelőző évben a fenti szervektől nem részesült
támogatásban.
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6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány a 2017. évben, valamint a megelőző évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2017-ben megvalósult tanulmányutak:
2017. május 6-án kirándulás Kecskemétre:
2017. tavaszán egynapos gyülekezeti kirándulást szerveztünk, mely alkalommal Kecskemétre
látogattunk el. A kiránduláson részt vett 48 fő. Délelőtt a Református Templomba látogattak el a
résztvevők. Majd megtekintésre került a Ráday Múzeum, a Református Kollégium díszterme. A
kiránduláson résztvevők megnézték a Főtér nevezetességeit, a Kodály emlékművet, a Katona József
Színházat és a Városháza dísztermét.
A program egyházi és szellemi vezetője Fülep Beáta lelkipásztor volt. A tanulmányút költségeit 111 ezer
Forinttal támogatta az Alapítvány, mely a múzeumi belépők díját és étkezési szolgáltatás költségét
fedezte.

2017. augusztus 4-6-ig kirándulás Szatmárba:
2017. nyarán 3 napos gyülekezeti tanulmányutat szerveztünk, a Szatmár-Beregi térség megismerésére.
A kiránduláson részt vett 49 fő. Céljuk egyháztörténeti, biblia ismereti, történelmi és kulturális ismeretek
szerzése volt. Első napon ellátogattak Nagyarba a Luby kastélyba, a gyügyei és szamosújlaki
református templomba, valamint Vámosorosziba, szintén a református templomba.
A kirándulás második napján a szatmárcsekei református temetőt tekintették meg, ahol megkoszorúzták
Kölcsey Ferenc sírját. Majd a túristvándi vízimalomba, majd a sonkádi református templomba látogattak
el a résztvevők. Délután Móricz Zsigmond szülőházát láthatták Tiszacsécsén, valamint a református
templomot és a Móricz emlékparkot.
A kirándulás utolsó napján Szatmárnémetibe utaztak a résztvevők, ahol részt vettek a 10 órás
református istentiszteleten. Hazafele úton megtekintésre került a csengersimai és a csengeri református
templom is.
Tartalmas, tanulságos kulturális program volt. A csoport egyházi és szellemi vezetője Fülep Beáta
lelkipásztor volt. A tanulmányút költségeit 118 ezer Forinttal támogatta az Alapítvány, mely a múzeumi
belépők díját és étkezési szolgáltatást foglal magában.
Továbbá:
Több alkalommal tartottunk gyermekek részére kézműves foglalkozást, valamint játszóházat
szerveztünk.
2017. augusztus 7-11. között nyári művészeti kézműves tábort tartottunk 10 év feletti gyermekeknek a
templomkertben. Programunkhoz a korábban vásárolt eszközöket jól tudtuk hasznosítani.
Gyermekek karácsonyi ajándékcsomagját hasonlóan az előző évhez, 30 ezer forinttal támogattuk.
Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk.
Minden hónap 2. szombatján szeretetvendégséget ill. nőszövetségi összejövetelt tartunk, melyeken
elsősorban nyugdíjasok vesznek részt. Alkalmanként vendégelőadókat is hívunk.
Újra indítottuk a „Baba-mama kör” alkalmainkat kisgyermekes anyukáknak, szülőknek, gyermekeknek.
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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.

A fenti Közhasznúsági jelentést és Kiegészítő mellékletet a RÁKOSLIGETI REFORMÁTUS
KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2018. május 3-án tartott ülésén fogadta el.

Budapest, 2018. május 3.
Bartáné Morvay Ajnácska Réka
kuratóriumi elnök

4

