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I. A szervezet azonosító adatai

Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány

5350 Tiszafüred, Fő út 5. szérrl

Kny. 60.03 6 12006 l 4. szám

1057,

Szűcs M. Sándor

II. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az A|apitvány cé|ja,hogy segítséget nyújtson az egyhénközség önkéntes segítőivel egyitt az

óvodás korcsoporttól egészen aZ iao, koűztályig terjedő. sokszínű közösségi

tevékenységekhez, mellyel ezen koros ztályok életét ,.giti, kiteljesíti, képességeit fejleszti,

hátrányós a;yagi helyzetüket enyhít, megkönnyíti,

Lelki gondozás és segítségnyújtással próbált a nehéz helyzetben lévő gyülekezeíi tagok

megélhetését könnyebbé tenni

Templomudvar, gyüle kezetiterem é s templom takarítása é s rendbetétele, karban 12;rtása

karácsonyi csomagok előkészítése, szétosztásának lebonyolítása, bevásarlás az idősebb

gyülekezeti tagok számára

Tűzifa apritásaa parókián és az időskorú gyülekezeti tagoknál.

Ill.Közhasznú tevékenység bemutatása

Közhasznú tevékenység megnevezése:

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

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályh_ely: Az. a|apitvány

1997, éviCLVl. torvényia. §. c pontja szerint látja el közhasznú tevékenységét,

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Református gyülekezeti tagok

Aközhasznútevékenységbőlrészesülők|étszámaz2O0fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tárgyévben végzett alapcél szerinti

közhasznú tevékenyseg ű"*-",",asa fejezetben -irrd.r, sikeres programot bemutattunk,
eS
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IV. Kimut atás avagyon felhasználásról

EIőző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 90 ezer Ft összeggel növekedett. Az
alapitvány próbál arra törekedni, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is basználja

közhasznú céljainak eléróse érdekében.
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V. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Tiszafiiredi Reformátusokért Horváth István Alapítvany cél szerinti juttatást 2012. évben

nem nyújtott.

Kimutatás cél szerinti juttatásokról

2012. év

Juttatás megnevezés Juttatás összeqe (Ft) Eltérés Megjegyzés

előző
evl

tárgyévi Yo Ft

Közhasznú tevékenység
keretében nvúitott

pénzbeli iuttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebból adómentes
Természetbeni juttatások

összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes

Eqyéb iuttatások
0SSZESEN: 0 0 0 0

Egyéb cé|szerinti, de nem

közhasznú
Tevékenvséo keretében nyúitott

pénzbeli iuttatások
Nem pénzbeli iuttatások



Eovéb iuttatások

OSSZESEN: 0 0 0 0

MlNDOSSZESEN: 0 0 0 0

Kimutatás a központi költségvetési szervtőI., az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattől, a kisebbségi települési önkormányzattő|, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről

Az Alapitvány vissza nem térítendő támogatásban nem részesült.

Kimutatás kapott támogatásokról

2012.év

Az alapitvénynak közhasznú tevékenységéből származő bevétele nem volt, mint ahogyan a

fenti tábla is részletesen bemutatja.

Az alapitványnak egyéb bevételei sem voltak.

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A Tiszafliredi Reformátusokért Horváth István Alapítvany 2012. évben a vezető
tisztségviselők részére sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást nem nyújtott.

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
(eFt)

Változás

előző évi tárovévi o/o eFt

Központi költségvetési
szervtől

0 0 0 0

Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0

Helyi önkormányzat és
szervei

0 0 0 0

Maqánszemélyektól közhasznú tevékenyséqre 10 74 640 +64

Eovéni vállalkozóktól 0 0 0 0

Gazdasáoi társasáooktól 0 0 0 0

közhasznú szervezettől 0 0 0 0

SZJAlo/o-a (APEH) közhasznú tevékenyséqre 74 29 -60,81 -45

Eovéb 0 0 0 -0

OSSZESEN: 84 103 122,6 +19
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vil. közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges mutatók:

adatok ezer Ft-ban

Erőforrás-ellátottsági mutatatóil Mutatók teljesítése

Alapadatok Előző év Tárgy év

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0

B. Eves összes bevétel 84 l03

Ebből:

C. szjameghatározott részének az adőző
rendelkezé se szerinti fe|hasznáIásról szóló
1996. évi CXXU. törv. alapján áíuta|t

összeg

74 29

D. közszolgáltatási bevétel 0 0

E. normatív támogatás 0 0

F. azEIJ strukturális alapjaiból, illetve a

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0 0

G. Konigált bevétel: {I.-(1+2+3+4)} 10 74

H. Összes ráfordítás (kiadás) l3 13

Ebből:

I. személyi jellegű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai l3 13

K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény) 71 90

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

0

Ectv.32, § (a) a) {( Bl+B2Y2 > 1 000 000,- Ft} Igen Nem

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

Igen NemEctv.32. § (4) c) {(I1+I2-A1 -A2)l Hl+H2)>0,25}

4



Társadalmi támogatottság mutatatőil Mutatók teljesítése

Ectv.32. § (5) a) {( Cl+C2)l(Gl+G2)>0,02} Igen Nem

EcN.32, § (5) b) {(Jl+J2)/Hl+H2) > 0,5} Igen Nem

Ectv.32. § (5) c) {(Ll+Lz)l2 > 10 frö} Igen Nem

Tiszafüred, 2014. március 31.


