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1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány beszámolóját  a közhasznúsági jelentéshez csatolt  Egyszerűsített  beszámoló, 
Mérleg és Eredménylevezetés tartalmazza.
Az egyszerűsített beszámoló a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a 224/2000 (XII.19.) 
Korm.  rend.  a  számviteli  törvény  szerinti  egyéb  szervezetek  beszámoló  készítési  és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló előírásai szerint került összeállításra a 
kettős könyvvitel vezetésére vonatkozó szabályok szerint.
Részei:     -  Mérleg
                 -  Eredménylevezetés 
      
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az  Alapítvány  2008.  évi  felmerülő  nem  banki,  működtetési  kiadásait  az  Alapítványt 
támogatók  fedezték,  így  kimutatható  tételként  nem  sorolhatók.  Az  alapítványi  vagyon 
felhasználásánál szerepeltethető tételek:

- banki, számlavezetési költség, amelynek összege: 13 eFt
- hittantáborozás támogatása: 20 eFt

Az Alapítvány tárgyi, vagyoni eszközökkel nem rendelkezik, üléseit az evangélikus templom 
(Luther M. tér 1.) gyülekezeti termében tartja.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Alapítványunk célja szerinti juttatás 2008-ban:
- hittantáborozás támogatása: 20 eFt

5.  Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített 
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától 
és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány a fenti szervektől 2008-ban semmilyen támogatásban nem részesült.

6.  Közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értéke,  illetve 
összege

Alapítványunknál  –  mint  az  az előbbiekből  is  látható  – senki  semmilyen juttatásban nem 
részesült.
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7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Alapítványunk  2008.  évi  tevékenységének  legfontosabb  célja  az  Alapítvány  vagyonának 
megőrzése, gyarapítása és a közhasznúság elveinek megfelelő pénzfelhasználás volt. 
A  leányegyházközség  2005.  novemberi  döntése  és  a  gyülekezeti  közgyűlés  jóváhagyása 
alapján létrehozott  alapítvány a második teljes  évet zárhatta  le.  Az alapítványi  kuratórium 
tagjai változatlanul az alapításkor megválasztott személyek, a tisztségviselőknél sem történt 
változás. Az alapítványi kuratórium tagjai:  Nagybocskai Tamás (elnök), Kendeh K. László,  
Molnár Péter (pénztáros), Tamás János, Vinkó Sándorné
Az alapítvány 100 eFt-os induló tőkéje – korábbi döntésünk értelmében – tartósan lekötöttük. 
Ennek  hozadékáról  számlavezető  bankunktól  2008-ban  kimutatás  nem  érkezett,  ezért  a 
pénzügyi  beszámolóban nem szerepel.  A beszámoló jelentésből  kitűnik,  hogy a  2008. évi 
bevétel 266 eFt volt, ami tételesen a következő:

A külön megkért banki igazolás alapján lekötött tőke 2008.12.31.-i záró egyenlege 110.862,- 
Ft volt (mai napig jóváírttal együtt az egyenleg:  112.765,- Ft). Ennek figyelembe vételével 
tárgyévi eredményünk meghaladja a 243  eFt-t.
Vannak  nem  nevesíthető  adományok  is:  adomány  gyűjtő  körlevél  postai  kézbesítése, 
irodaköltség,  könyvelői  munka-  ill.  tiszteletdíj.  Az  áldozatkészség  ennek  formája  is 
elismerésre méltó.
Az alapítvány 2008. évi kiadásai: 

- 13 eFt banki költség, ami tartalmazza a megrendelt 50 db csekk ellentételezését is.
- 20 eFt gyülekezeti tagunk gyermekeinek hittan táborozási költségeihez hozzájárulás.

A 2008-ra tervezett bevétel 80 eFt volt (a tény  +186 eFt), a kiadás 75 eFt (a tény -42 eFt).
Alapítványunk  az  elmúlt  évben  kétszer  ülésezett.  Február  25.-én,  amikor  az  előző  évi 
beszámolót  és  közhasznúsági  jelentés  elfogadása  is  történt  és  július  14.-én,  amikor  a 
Kuratórium döntött a – közhasznúság elveinek is megfelelő – támogatás odaítéléséről.
A 2008-ban hozott határozatok:
1/2008: A Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2007. évi  
működéséről szóló beszámolót és Közhasznúsági jelentést elfogadta.
2/2008:  A Kuratórium az Alapítvány 2008. évre tervezett költségvetését 75 eFt kiadással és  
80 eFt bevételi tervvel elfogadta.
3/2008:  A  Nagyatádi  Evangélikus  Közhasznú Alapítvány  20.000,-  Ft-t  nyújt  a  Nagyatádi  
Evangélikus  Gyülekezet részére készpénz formájában a hittan-táborozás támogatására.  Az  
összegek átutalására/felvételére a kuratórium Nagybocskai Tamást és Molnár Pétert bízza 
meg.

Név Adóazonosító Lakcím Összeg
Pintér Lászlóné 8332411386 7500 Nagyatád, Szabó D. u. 21. 6 000
Nagybocskai Tamás 8297123618 7500 Nagyatád, Ács u. 2/A 20 000
Nagybocskai Tamásné 8310821417 7500 Nagyatád, Ács u. 2/A 20 000
Varga Vince 8281754060 7500 Nagyatád, Kolozsvári u.4. 220 000
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Az  Alapítvány  2008-ban  végzett  tevékenysége  eredményesnek  mondható.  Bevételeink  a 
tervezettet jelentősen meghaladták, a kiadás is kevesebb volt a tervezetthez képest. A bevétel 
meghatározó  része  december  végén  érkezett  céladományként.  Visszaesést  jelent,  hogy  az 
adományozók köre csökkent.  A templomfelújításra  nem kellett  alapítványi  forrást  igénybe 
venni. Alaptőkénket megőriztük és a tárgyévben – szándékaink szerint – igyekszünk növelni. 
Az alapítvány gazdálkodását – a közhasznúság kritériumának is megfelelő kiadáson túl – a 
tartalékképzés motiválta, gondolva a közeljövőben tervezett templom-tető felújításra.
A  közhasznúsági  jelentést  és  az  éves  beszámolót  közzé  tettük  és  tesszük  gyülekezetünk 
honlapján  (http://www.lutheran.hu/z/honlapok/nagyatad/) és  az  alapítvány  hivatalos 
helyiségében  (Nagyatád,  Luther  Márton  tér  1.)  Az  alapító  felé  történő  tájékoztatás  a 
beszámoló jelentés előterjesztésével egyidőben történik. Határozatainkat a gyülekezet ill. az 
alapítvány közös hirdető tábláján kifüggesztettük.

Erős vár a mi Istenünk!

Nagyatád, 2009. február 23.

                                                                        Nagybocskai Tamás 
                                                                                   elnök

Záradék:  A Nagyatádi  Evangélikus  Közhasznú  Alapítvány  a  2008.  évi  működésről  szóló  
beszámolót és a közhasznúsági jelentést 1/2009. sz. határozatával egyhangúlag elfogadta a 
2009.02.23.-i ülésén. 
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