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I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

1.  Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

Az Alapítvány 2019. évben, valamint a megelőző évben költségvetési szervtől  nem részesült 
támogatásban . 

 
 
2.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 
 
Megnevezés 2018. 2019. 
 Adatok EFt-ban Adatok EFt-ban 
1%-ból 281 246 
Pályázati úton nyert 0 0 
Adomány 0 0 
Kamat bevétel                                       

0 
                                     

0 
Összesen 281 246 

 
Az Alapítvány 2019-ban pályázati úton nyert támogatást nem kapott. 
Az Alapítvány 2019. évi bevétele személyi jövedelemadó 1%-ából áll. 
 
 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI: 
 
Megnevezés 2018. 2019. 
 Adatok EFt-ban Adatok EFt-ban 
Anyagjellegű és személy jellegű ráfordítások értéke 251 285 
ebből: gyerektáboroztatás , gyerekprogramok költségei 45 67 
           Tanulmányutak költsége 142 201 
           Egyéb működési ktg, anyagktg és postaköltség                                50 0 
           Egyéb kulturális program költsége 0 0 
Bankköltség 14 17 
Összesen 251 285 

 
 
PÉNZESZKÖZÖK:  2019.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET 
 
Bank HUF                                                              440 108 Ft 
Pénztár HUF                                                              123 995 Ft 
Összesen 564 103 Ft 

 
 
3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2019.ÉVBEN, valamint 
a megelőző évben sem. 
 
 
4.  Az Alapítványnak 2019. 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 2019-as 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 2019. évben, valamint a megelőző évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem 
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.  

 

7.  A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 
2019-ben megvalósult tanulmányutak: 
 
 
Gönc, Vizsoly és környéke kirándulás 2019. június 1. 
 
A júniusi gyülekezeti kirándulás alkalmával megtekintésre került Szerencs, Monok, Gönc, Vizsoly, és 
Boldogkőváralja települések nevezetességei. Elsőként Szerencsen a Református Templomot láthatták 
a résztvevők, majd Kossuth Lajos szülőháza volt a következő állomás Monokon. Göncön a Református 
Templomot és a mellette levő egyházi múzeumot tekintették meg a kirándulók, majd Vizsolyba mentek 
tovább, ahol a Református Templom, a Vizsolyi Biblia Látogatóközpont és a Bibliás Könyvesház voltak 
a célállomások. Végük Boldogkőváraljára kirándult a csoport, a vár idegenvezetéssel került 
megtekintésre. 
 
A kiránduláson 33 fő vett részt, ezt az eseményt 121.600 Forinttal támogatta az alapítvány. 
 
 
Cegléd, Ócsa kirándulás 2019. október 5. 
 
A kirándulás keretében megtekintették a résztvevők Cegléd város nevezetességeit idegenvezetéssel, 
majd a Mózes Öntöttvaskályha Gyűjteményt nézhették meg. Ezután a Református Templom Ócsán és 
az Ócsai Tájház került megtekintésre. 
 
A programon 34 fő vett részt, ezt az eseményt 80.000 Forinttal támogatta az alapítvány. 
  
 
 
Továbbá: 
 
Gyermekek részére húsvéti illetve pünkösdi előkészítő foglalkozás szervezésében vettünk részt, 
melyeken a korábbi évek alatt beszerzett tárgyi eszközeink jól hasznosíthatók voltak. 
 
Gyermekek karácsonyi ajándékcsomagját 67 ezer Forinttal  támogattuk. 
 
Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk. 
 
Gyülekezetünkben alkalmanként szeretetvendégség illetve családi zenés istentiszteletek szervezését 
segítettük. 
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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 2020. május 13-án tartott ülésén fogadta el. A koronavírus 
járvány miatt videokonferencia útján történt az egyeztetés. 

 

 

 

Budapest, 2020. május 13. 

        Bartáné Morvay Ajnácska Réka 

               kuratóriumi elnök 

 

 

 

 

 

 


