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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 vagyona a 2010. évre tervezett felhasználások miatt – a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően – jelentős mértékben csökkent. Az Alapítványt támogatók adományai a 
kiadásokat nem fedezték. Az alapítványi vagyon felhasználásánál szerepeltethető tételek: 

- banki, számlavezetési költség: 12,5 eFt 
- cél szerinti felhasználás: 283 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 2010-ben 282.750,- Ft volt. 
 
 
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 2010-ben 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 2010. évi tevékenységének legfontosabb célja a gyülekezeti és templom- 
építési évforduló alkalmából történő felújítási munkák támogatása volt.  
A leányegyházközség 2005. novemberi döntése és a gyülekezeti közgyűlés jóváhagyása 
alapján létrehozott alapítvány a negyedik teljes évet zárhatta le. Az alapítványi kuratórium 
tagjainál változás történt, Kendeh K. László (szolgálati helye megváltozott) helyett újonnan 
érkezett lelkészünk, Györgyi Zsolt lett kuratóriumi tag, a tisztségviselőknél nem történt 
változás. Az alapítványi kuratórium tagjai: Nagybocskai Tamás (elnök), Györgyi Zsolt, 
Molnár Péter (pénztáros), Tamás János, Vinkó Sándorné. A változást az alapító a Somogy 
Megyei Bíróságnál, az Alapító okirat módosításával érvényesítette. 
Az alapítvány 100 eFt-os, tartósan lekötött induló tőkéjét nem kellett felbontanunk, továbbra 
is lekötésben maradhatott. Ennek hozadékáról számlavezető bankunktól 2010-ben sem 
érkezett kimutatás, de személyes lekérdezés után a beszámolóban szerepeltetjük. Alapítványi 
számlánkra 2010-ben 95 eFt adomány érkezett, ami tételesen a következő: 
 

Név Lakcím Dátum Összeg Ft 
Nagybocskai Tamásné 7500 Nagyatád, Ács u. 2/a. 2010.05.21 40000 
Nagybocskai Tamásné 7500 Nagyatád, Ács u. 2/a. 2010.07.16 20000 
Vinkó Sándor 7500 Nagyatád, Jókai u. 6/C 2010.10.12 5000 
Nagybocskai Tamás 7500 Nagyatád, Ács u. 2/a. 2010.12.11 10000 
Nagybocskai Tamás 7500 Nagyatád, Ács u. 2/a. 2010.12.13 10000 

Nagybocskai Tamásné 7500 Nagyatád, Ács u. 2/a. 2010.12.31 10000 
 
 
A külön megkért banki igazolás alapján a lekötött tőke egyenlege 129.839- Ft volt. 
Kamatokból származó bevételünk 7,3 eFt volt. Összes bevételünk: 102.315,- Ft. 
Vannak nem nevesíthető adományok is: adomány gyűjtő körlevél postai kézbesítése, 
irodaköltség, könyvelői munka- ill. tiszteletdíj, gyülekezetünk történetét bemutató kiadvány 
elkészítése, kiadása. Az áldozatkészség ennek formája is elismerésre méltó. 
Az alapítvány 2010. évi kiadásai:  

- 12.5 eFt banki költség,  
- 283 eFt veszélyes hulladéknak minősülő bontott pala elszállíttatása, megsemmisítése 

(108 eFt); harang beszerzése (175 eFt). 
 
A 2010-re tervezett bevétel 100 eFt volt (a tény  -5 eFt), a kiadás 455 eFt (a tény -160 eFt). 
Alapítványunk az elmúlt évben kétszer ülésezett. Február 22.-én, amikor az előző évi 
beszámolót és közhasznúsági jelentés elfogadása is történt és szeptember 13.-án, amikor a 
személyi változással kapcsolatos tennivalókról döntöttünk. 
A 2010-ben hozott határozatok: 
 
1/2010 sz.határozat: A Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány kuratóriuma az 
Alapítvány 2009. évi működéséről szóló beszámolót és Közhasznúsági jelentést elfogadta. 
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2/2010. sz.határozat: A Kuratórium az Alapítvány 2010. évre tervezett költségvetését 455 eFt 
kiadással és 100 eFt bevételi tervvel elfogadta.  
 
3/2010. sz. határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megbízza a kuratórium elnökét, hogy 
vizsgálja meg, van-e mód LAEDER támogatási kérelem benyújtásának, és ha a feltételek 
adottak, éljen a lehetőséggel. 
 
4/2010. sz. határozat: Alapítványunk kuratóriuma tudomásul veszi KENDEH-K. LÁSZLÓ 
kuratóriumi tagságról való lemondását, és az alapító által határozatlan időre jelölt 
GYÖRGYI ZSOLT kuratóriumi tagságát elfogadja, egyben felkéri Nagybocskai Tamás elnököt 
arra, hogy az Alapító okirat – fentiekből eredő – megváltoztatása ügyében járjon el a Somogy 
Megyei Bíróságnál.  
 
Az Alapítvány 2010. évi tevékenysége eredményesnek mondható. Bevételeink csak kis 
mértékben tértek el a tervezettől, de az adományozók szűk körén látszik az adó-kedvezmény 
eltörlésének a hatása. A gyülekezeti körlevél is túl későn ment ki a lelkészváltás miatt. A 
templomfelújításra nem kellett az eredetileg tervezett alapítványi forrást igénybe venni a 
gyülekezet részére megnövekedett önkormányzati támogatás miatt. Alaptőkénket tehát 
megőriztük. A „lélekharag” beszerzése megtörtént, de a beépítésére csak 2011-ben kerül sor. 
Erre az évre már felhasználtunk újabb alapítványi forrást (kapcsoló egység beszerzésére) és 
várhatóan az erre szánt teljes keret is felhasználásra kerül (összesen 220 eFt). A templomtető 
bontásából származó (azbeszt tartalmú) pala, mint veszélyes hulladék elszállíttatása, 
környezetvédelmet is szolgáló, közhasznúsági kritériumnak is megfelelő alapítványi kiadás 
volt. 
A pályázat benyújtására ismételten nem volt lehetőségünk. LEADER-támogatást nagyatádi 
telephelyű (népsűrűségi adatok alapján) nem vehet igénybe. 4/2010-es határozatunk 
figyelmetlenségem miatt helytelennek bizonyult, ugyanis az Alapító okirat megváltoztatása 
ügyében csak az alapítónak van joga eljárni, ami meg is történt. 
A 2010-es adózási év az első, hogy 2011-es adóbevallásoknál 1 %-os felajánlást lehessen 
tenni Alapítványunk javára. Ezért is fontos, hogy a gyülekezeti körlevélen kívül, mi magunk 
is felhívjuk ismerőseink, szimpatizánsaink figyelmét erre az adományozási lehetőségre. 
Adószámunk hirdetése a nagyatádi VTV-ben is folyamatos az év eleje óta. 
A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót közzé tettük és tesszük gyülekezetünk 
honlapján (http://nagyatad.lutheran.hu/) 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! 
Mell.: - Egyszerűsített beszámoló (Mérleg, Eredménylevezetés) 
           - Gazdasági esemény összesítő 
 
Nagyatád, 2011. március 3. 
 
 
                                                                        Nagybocskai Tamás  
                                                                                   elnök 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumának közgyűlése a 2011. március 3.-i ülésén elfogadta. 


