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I. A szervezet azonosítő adatai

Név: Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István

Székhely: 5350 Tiszafiired, Fő út 5. szám

Bejegyző határ ozat száma: Ifuy. 60. 03 6 l 200 6 l 4, szám

Nyilvántartási szám: 1057.

Képviselő neve: Szűcs M. Sándor

II. Tárgyévbenvégzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az Alapitvány célja, hogy segítséget nyújtson az egyházközség önkéntes segítőivel egyútt az
Óvodás korcsoporttól egészen az idős korosztályig terjedő sokszínű közösségi
tevékenységekhez, mellyel ezen korosztályok életét segíti, kiteljesíti, képességeit fejleszti,
hátrányos artyagi helyzetiiket enyhít, megkönnyíti.

A2013.-as évben az Alapítvány lelki gondozással és segítségnyújtással próbált könnyíteni az
idős, hátrányos helyzetű, esetlegesen fogyatékkal élő rászoruló gyülekezeti tagok mindennapi
problémáin, A téli idószakokban tűzifa aprítással próbált enyhíteni az egyház és időskorú
gyülekezeti tagok terhein.

Az Alapítvány rendszeresen segédkezik a Tiszaftiredi Református Egyházközség
templomudvatának, gyülekezeti termének és templomának takarításában, rendbetételében és
karb antartási munkál ataib an.

Karácsony közeledtével szeretetcsomag készítésével és azok szétosztásával kívánta az
i,innepet szebbé és színesebbé tenni a tászorulő gyülekezeti tagok számáta. Az idősebb,
magáta maradt vagy családjuktól távol élő gyülekezeti tagoknak sikeresen megszeívezte atéli
nagybevásárlást.

A 2013-as évben ahátrányos helyzetű református gyülekezeti tagok részére bébi ételt, lányka
kabátokat és kukorica pelyhet osztott szét. Egy gyülekezeti tagnak pedig 1 darab elektromos
kőtházi ágyat adományozhatott ahozzátartoző mattaccal és kerekes szekrénnyel együtt,

Az alapítvány az alábbi rendezvényeken vett részt, illetve segédkezett a megvalósításukon:

2013, február:
- A Kommunista Diktatúrak Áldozatainak Emléknapja

2013. március:
- A Nagyhét eseményein

2013. május:
- Az Országos Búzaszentelőn

Alapítvány
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- Pünkösdi alkalmakon, köztük a Konfirmációs vizsgán
- családi délutánon
- Református Gyermeknapon
- Szeretet- hídon

2013.június:
- Nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségen
- Csillagocskák családi napján Nagyváradon
- Ballagási istentiszteleten
- Beiktatási istentiszteleten
- Nt. Ötvös György New Brunswick-i lelkipásáor szolgálatán

2013. augusztus:
- Kitelepítettek találko zőján
- Allamalapítás, Uj kenyér napján tartott ünnepségen
- zsibői kiránduláson
- Szatmár- Beregi gyülekezeti kiránduláson
- Szűcs Imre az Agyag vonzásában című kiállításon

2013. szeptember:
- Első Református Művészeti Fesztivál eseményein

2013 októberének utolsó hetében hivatalba lépett a Horváth István Alapítvány új kuratóriuma.
Munkájáról a www.hia.zsotlar.hu -n vannak bővebb beszámolók.

2013. október 30:
- Az lgari úti sírkertben a Reformáció ünnepe alkalmából rég volt lelkészek sírjait
gyomtalanították ós virágokat helyeztek el rajta.

2013, decernberben:
Az Adventi és Karácsonyi ünnepkörhöz tartoző alkalmakon vett részt az alapítvány tagsága,
illetve segédkezett a csigatészta készítésben és a csomagok cimzettel<hez történő
eljuttatásában.

Ill.Közhasznú tevékenység bemutatása

Közhasznú tevékenység megnevezése:

- időskorúakgondozása,
- kulturálistevékenység
- műemlékvédelem
- gyerek- és ifiúságvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az alapitvány az
1997 , évi CLU. törvóny 26. §. c pontja szerint látja el közhasznú tevékenységét.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Református gyülekezeti tagok

A közhasznú tevékenységből részesülők |étszámaz 300 fő



A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Ttírgyévben végzett alapcél szerinti

közhasznú tevékenység bemutatása fejezetben minden sikeres programot bemutattunk.
es

IV. Kimutatás a vagyon felhasználásról

E|őző évbez képest a Szervezet taría\éka (vagyona) 42 ezer Ft összeggel

alapítvany próbál arra törekedni, hogy az adott évben kapott bevételeket

közhasznú célj ainak elérése érdekében.

növekedett. Az
fel is használja

Adatok ezer Ft-ban

á|lalko zási tevékeny s é g

Tárgyévi
összeg

tevékenység



V. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Tiszafiiredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány cél szerinti juttatást 842 ezer Ft

J összegben nyújtott a 2013 ,-as évben.

/

Kimutatás cél szerinti juttatásokról

2013. év

Juttatás megnevezés Juttatás összege
(eFt)

Eltérés Megjegyzés

előző
évi

tárgyévi ollo Ft

Közhasznú tevékenység
lzaraiÁhon nvílilnft

pénzbeli iuttatások összesen 16 +16

- ebból adóköteles
- ebből adómentes 0 16 +16

Természetbeni juttatások

összesen

0 832 +832

- ebből adóköteles
- ebból adómentes 0 832 +832

Eovéb iuttatások

összesrH: 0 +842 +842

Egyéb célszerinti, de nem

közhasznú
TarlÁlranvcÁn kerotáhen nvír itott

pénzbeli iuttatások
Nem oénzbeli iuttatások

Eqyéb iuttatások
összeseH: 0 0 0

lvtlHoÖsszesrH: 0 858 +858

Kimutatás a központi költségvetési szervt ő|, az elkülönített állami PénzalaPtól, a helYi

önkormán yzattő|ra kisebbségi települési önkorm ányzattŐ|, a telepÜlési ÖnkormánYzatok

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről

Az Alapítvány vissza nem térítendő támogatásban nem részesült.



2013.év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
íeFt)

Változás

előző évi tárovévi ollo eFt

Központi költségvetési
szervtől

0 0 0

Nemzeti civil Alapproqram 0 0 0

Elkülönített állami pénzalap 0 0 0

Helyi önkormányzat és
szervei

0 0 0 0

Maqánszemélyektól közhasznú tevékenyséq 74 54 -27,0 -20

Eovéni vállalkozóktól
Gazdasáoi társasáooktól közhasznú tevékenvséo 0 24 +24

közhasznú szervezettől
SZJA 1%-a (APEH) közhasznú tevékenvséq 29 35 120,6 +6

Eqyéb közhasznú tevékenyséo 0 838 +838

OSSZESEN: 103 951 923,3 +848

Kimutatás kapott támogatásokról

Az Alapitvány a Szivárvány 4ázFogyatékosok Református Otthonától térítés mentesen 718

ezer Ft értékben kapott bébi ételeket, kőrhézi ágyat a hozzá tartoző matraccal és kerekes
szekrénnyel együtt valamint Rollátorokat. Az Abádszalóki Református Egyházközségtől
120 ezer Ft értékben lányka kabátokat, egy gazdasági társaságtól pedig 24 ezer Ft értékben
kukorica pelyheket. Az adományokat igyekezett teljes egészében szétosztani. Az
adományozás az Alapítvány közhasznú tevékenységének cél szerinti megvalósulását
szolgálta.

YI. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Az Alapítvány személyi jellegű ráfordításai kö^ 16 ezer Ft volt- személyi jellegű egyéb
kifizetés címén Az AIapitvány a 2013.-as évben avezető tisáségviselők részére sem pénzbeli,
sem természetbeni juttatást nem nyújtott.
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VII. Közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges mutatók:

adatok ezer Ft-ban

Erőforrás-ellátottsági mutatatói/ Mutatók telj esítése

Alapadatok E|őző év Tárgy év

A. Vezető tisáségviselőknek nyújtott juttatás 0 0

B. Eves összes bevétel 103 951

Ebből:

C. szjameghatározott részének az adőző
rendelkezé se szerinti felhasználásról szóló
1996. évi CXXVI. törv. alapján ánía|t
összeg

29 35

D. közszol gáltatási bevétel 0 0

E. normatív támogatás 0 0

F, azEU strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0 0

G. Konigált bevétel: {I-(I+2+3+4)} 74 9I6

H. Összes ráfordítás (kiadás) 13 909

Ebből:

I. személyi jellegű ráfordítás 0 16

J. Közhasznűtevékenység ráfordításai l3 893

K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény) 90 42

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenysé get v égző
személyek száma (főben, a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Ectv.32. § (4) a) {( Bl+B2)12> l000 000,- Ft} Igen Nem

Ectv.32. § (4) b) {Kl+K2 > 0} Igen Nem

Ectv.32. § (4) c) {G1+I2-A1 -A2)lHl+H2)>0,25} Igen Nem
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Ectv.32. § (5) a) {( Cl+C2)/ (Gl+G2) >0,02} Igen Nem

Ectv. 32. § (5) b) {(Jl+J2)/Hl+H2) ) 0,5}

Ectv.32. § (5) c) {(Ll+Lz)l2z 10 fő}

Igen Nem

Igen Nem

!

t
Társadalmi támogatottság mutatatőil Mutatók teljesítése

Tiszafüred, 2014. március 31.
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kuratórium elnöke
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