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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

Az 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak 

megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege …. ezer 

Ft, a saját tőke 200 ezer Ft. 

 

2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Tárgyévben az alapítvány a helyi önkormányzattól nem kapott támogatást. 

 

3. BEVÉTELI FORRÁSOK 

1. 1% és annak felhasználása 
Az alapítvány 338 ezer Ft-ot kapott a személyi jövedelemadók felajánlásának 

1%-ából. 

 

2. Egyéni támogatók 
A 2013-es évben összesen 393 ezer Ft-ot kaptunk egyéni támogatóktól, ami 119 

ezer Ft-al több mint 2012-ben. 

 

3. Alapítótól kapott támogatások 
2013 évben alapító az Újpest-Belsővárosi Református Egyház 256 ezer Ft-al   

támogatott több hittanos, ifjúsági és családos nyári tábort az alapítványon 

keresztűl. 

 

4. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

VALAMINT SEGÍTŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 

ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Az alapítvány kuratóriuma és a programok, táborok segítői az előző évekhez 

hasonlóan önkéntesek. Tevékenységüket ingyen vállalják, az alapítványtól bérezésben 

nem részesülnek. 



 

5. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 

 

a) Évközi rendszeres programok: 

 

A 2013-es évben az Újpest-Belsővárosi Református Egyház több újpesti 

általános iskolában, valamint egy óvodában tartott rendszeres hitoktatást. A 

gyülekezet területén belül is voltak rendszeres hittanórák a legkisebb 

korosztálytól (óvodások) egészen az egyetemista/főiskolás korosztályig. 

Az alapítvány a gyülekezettel karöltve biztosít anyagi támogatást a 

hitoktatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint egyéb 

programok (pl. kirándulások, gyereknap stb.) lebonyolításához. 

 

Az alapítvány az előző évhez hasonlóan több évközi programot is támogatott 

256 ezer Ft-al. 

Ez az összeg a következőképpen oszlott meg a különböző csoportok és 

programok között: 

 

Alsós hittanosok klubja (GYIK): 49 ezer Ft. 

Felsős hittanosok klubja (KÉK): 45 ezer Ft. 

UBRIA focikupa: 60 ezer Ft 

Ifjúsági (3 csoport) 102 ezer Ft (ebből ifjúsági foci heti egy alkalommal  

– 50 ezer Ft terembérlet hozzájárulás) 

 

b)  Nyári és évközi táborok: 
Évközi táborok: 

Az alapítvány 106 ezer Ft-al támogatta az évközi táborokat, amik az alsós, 

felsős és ifis korosztályok részére külön tartottunk. 

Ezek a táborok a következők voltak: 

 
 

 

 

Nyári táborok 

Az alapítvány 328 ezer Ft-al támogatta a lenti nyári táborokat. Az alapító gyülekezet 

is támogatta ugyanezen táborokat 256 ezer Ft-al. 

 



 

 

2013-es évben az alapítvány 3 évközi, valamint 8 nyári gyermek, ifjúsági, és 

családos tábort támogatott, összesen 383 résztvevővel. Az előző évekhez 

hasonlóan a táborok fő célja a gyerekek és fiatalok erkölcsi, valamint közösségi 

nevelése. 

 

c) Továbbképzések: 
A 2013-es évben az alapítvány 70 ezer Ft-al támogatott 7 fiatalt, akik a Biblia 

Szövetség (BSZ) által szervezett bibliaiskolában vettek részt. 

A fiatalok rendszeresen részt vesznek a gyülekezeti ifjúsági munkákban. 

 

d) Szövetség Zenekar: 
Az alapítvány tárgyévben nem támogatta a szövetség zenekart. 

 

e) Eszközbeszerzés: 
2013 évben az alapítvány a programokhoz és táborokhoz szükséges kézműves 

eszközökön (ollók, ragasztók) kívül nem támogatott nagyobb eszközvásárlást. 
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