Közhasznúsági melléklet
(2012. évre vonatkozóan)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Bp. VI. ker. Szent Család Templom Felújítását és a Katolikus Hitoktatást Támogató Alapítvány
székhely: 1062 Budapest Bajza u. 56.
bejegyző határozat száma: 11. Pk. 61397 / 1993 / 3
nyilvántartási szám: 4290
képviselő neve: Csuzdi Attila
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány célja támogatni a Bp. VI. ker. Szondi u. 67. sz. alatti római katolikus templom felújítását,
rendszereinek korszerűsítését.
2012-ben az Alapítvány támogatásával megvalósult fejlesztések és felújítások a támogatott Szent Család
Plébánia templomában:
- a templom padfűtés korszerűsítési programjának befejezése;
- a hittantermek fűtésrendszerének javítása;
- víztakarékosságot biztosító elemek beépítése az ivóvízrendszerbe;
- plébániairoda ablakainak cseréje;
- bal oldali templomtorony lépcsőházának és az emeleti hittanteremnek festése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

-

-

A működési területen élő hívők
közössége

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kapott támogatásokból elvégzett munkák javítottak a templomépület műszaki állapotán, növelték a
hívek komfortérzetét és csökkentették energiafelhasználásunkat.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke (eFt)

Felhasználás célja

-75

Értékcsökkenés

2) Pénzeszköz

-1820

Cél szerinti
felhasználás

3) Saját tőke (1+2)

-1895

Összesen

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

1260

2702

1) Tárgyi eszköz

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Templomfelújítás, rendszerek korszerűsítése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

-

0

0

0

0

Előző év (1)
(eFt)

Tárgyév (2)
(eFt)

1540

1111

573

384

0

0

238

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

729

727

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2167

3006

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1260

2702

K. Adózott eredmény

- 402

-1895

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Előző év

Tárgyév

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Budapest, 2013. május 17.
(Csuzdi Attila)
képviselő

