
2017.05.10 20:24:32

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

05 Miskolci Törvényszék
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 6

3 9 2 2 Taktaharkány

Kossuth utca

32

    

0 5 0 1 0 0 6 4 3 8 9

1 5 P k 6 0 0 9 2  2 0 1 5 4  

1 8 6 5 9 7 3 3 1 0 5

Kucsora Tamás Rezső

Taktaharkány 2 0 1 7 0 4 0 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

87 87

87 87

87 87

15 32 15 32

164 164

15 196 15 196

-15 -109 -15 -109

-15 -109 -15 -109
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

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

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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AAccttiioo  CCaatthhoolliiccaa  AAllaappííttvváánnyy  
Kuratóriumi Elnök 

Nyilvántartási szám: 05-01-64.389 
 Bankszámla száma: 11734145-20025751 
H-3922 Taktaharkány, Kossuth utca 32. Adószám: 18659733-1-25 

 : +3621-202-9454 E-mail: actio.catholica.hu@gmail.com 

 : +3620-941-6501 WEB: http://www.actio-catholica.hu 

„„IInnssttaauurraarree  oommnniiaa  iinn  CChhrriissttoo””  [[SSzzeenntt  XX..  PPiiuusszz  ppááppaa]]  

D:\Alapítvány\Actio Catholica\Kuratóriumi ülések\2017-04-01\[2017.04.01.] - Elnöki beszámoló.docx 

22001166..  éévvii  bbeesszzáámmoollóó  ééss  22001177..  éévvii  mműűkkööddééssii  tteerrvv  
Iktatószám: 3/2017 

22001166..  éévv  
Alapítványunk 2016 évben erejéhez és lehetőségeihez mérten folytatta a 2015-ben 

megkezdett hitoktatást az addigi helyeken, és részben még 2015-ben elkezdett támogatók 
felkutatása sikerrel járt, mert 2016.01.06-n támogatási szerződést kötöttünk a Marso Kft.-
vel, illetve 2016.03.11.-n  egy magánszeméllyel. 

Államtól működési költségre nem tudtunk pályázni, mert a pályázhatóság feltétele 
két lezárt gazdasági év. Több céget és önkormányzatot megkerestem levélben a támogatá-
sunkra, de eddig elutasításra találtunk. 

Az év folyamán több szervezettel kötöttünk Együttműködési Megállapodást, melyek 
a következők szervezetek: 

1. Gyál - Kéz a kézben Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 
2. Taktaharkány - Szociális Szolgáltató Központ 
3. Taktaharkány - Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
4. Kázsmárk - Szövetség az Abaúji Emberekért Közhasznú Egyesület 

Lé, Rásonysápberencs 
5. Hernádkércs - Együttműködési Megállapodás 
6. Vilmány - Együttműködési Megállapodás 
7. Olaszliszka - Olaszliszka Roma Egyesület 
8. Szendrő - „Szegrózsa” Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
9. Nemesbük - Szűz Mária Világ Királynője Engesztelő Leányai Közösség 

Tavaly szerettünk volna mikrobuszra és személygépjárműre pályázni, de Magyaror-
szág Kormánya nem írt ki ilyen célú pályázatot. Reméljük, hogy az idén lesz ilyen pályázat, 
ahol sikeresen indulhatunk. 

2016-ban nem tudtuk megvalósítani az őszi, gyalogos zarándoklatot, de ezt folyama-
tosan „reflektorfényben” tartjuk, és ha találunk támogató(ka)t, akkor megszervezzük. 

22001177..  éévv  
Az idei évben folytatjuk az Együttműködések szélesítését, és elmondhatom, hogy a 

tavalyi 9 szervezet mellé, az idén az első három hónapban már megkötöttünk négy Megál-



 2. / 2 oldal 

EEllnnöökkii  bbeesszzáámmoollóó  ééss  mmuunnkkaatteerrvv  22001155--22001166  AAccttiioo  CCaatthhoolliiccaa  AAllaappííttvváánnyy  

lapodást. A négy szervezet közül a Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvánnyal közösen (az 
elszámolásuk mellett) pályázatot adtunk be a NEA-hoz 10 előadásos „Népfőiskola” tartásá-
nak a támogatására. 

Szerettem volna, ha EFOP pályázatokon indulhattunk volna, de a három lehetséges 
kiírásból az egyik sajnos felfüggesztésre került, mire elkezdtük volna az elkészítését, ugyan-
is a kuratórium felszavazásos felhatalmazására öt hetet kellett várnom. 

A második pályázat beadásának feltétele volt, hogy legalább egy 30 milliós EFOP pá-
lyázatban történő részvétel, amivel nem rendelkztünk. Ez elvileg beadható lenne, de nem 
felelünk meg a feltételének. 

A harmadik EFOP pályázat még nem jelent meg, abban indulhatunk és indulni fo-
gunk. Az előkészítését végezzük. Tegnap [március 31. 22.00 órai állapot szerint még nem 
került kiírásra a pályázati rendszerben, pedig felelős miniszter ígérte, hogy minden pályázat 
megjelenik március 31-ig. 

Az fenti NEA pályázat mellett saját hatáskörben pályázatot nyújtunk még 2 vagy 3 
pályázatot nyújtunk be a NEA-hoz: 

1. NTP-MŰV-17  Művelődési területre 
2. IFJ-GY-17-A  Ifjúsági táboroztatásra 
3. NTP-LAP-17  Lapkiadásra [de ez még információgyűjtés alatt áll, hogy pályáz-

hatunk-e] 

Míg az EFOP pályázatok 15-50 milliós nagyságrendűek, addig a NEA-s pályázatok ti-
pikusan 1-2 millió forintosak. Ha az NTP-MŰV-17 pályázatunk nyerne [1 000 000.- forint], 
az jelentősen előmozdítaná a hitoktatási tevékenységünk szélesítését, mert anyagi fedeze-
tet biztosítana az utazáshoz, illetve megteremtené a oktató anyagok házi előállítását. 

2017. februárban pályáztunk az Élelmiszerbank kiírására, melynek a keretében nyer-
tesség esetén az Együttműködő szervezetekkel közösen Élelmiszer segélyt adhatunk heti 
rendszerességgel rászoruló családoknak. Ehhez még meg kell teremteni egy szállítóeszközt 
rendelkezésre állását, melyre vannak elképzeléseim. 

A 2017.04.01-ei Kuratóriumi ülésen a tavalyi év elfogadása után változás áll be a 
tagságba, mert v.Dr. Bereznai Tibor családi és egyéb elfoglaltságai miatt lemondott, és az 
Alapító Sándor Andrást kérte fel a kurátorságra, aki az elfogadta. 

Kérem a kuratóriumot, hogy fogadja el Elnöki beszámolómat kiegészítve a Közhasz-
núsági jelentésünkkel, mely jelen beszámoló 3. mellékletét képezi,  valamint a 2017-s ter-
veinket. 

Taktaharkány, 2017. április 1. 

 

v. gr. Kucsora Tamás 
Kuratórium Elnöke 
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