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Szervezet székhelye:
Irányítószám:
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Közterület neve:
Házszám:

Település: Budapest
Közterület jellege:

Péceli
Lépcsőház:
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Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1 1 .P K

Nyilvántartási szám:

0 1

Szervezet adószáma:

1 8 5 1 3 0 7 1

Képviselő neve:

.6 0 2 2 9

0 1

út

Ajtó:

/ 2 0 1 3/ 3

1 1 7 7 8
1

4 2

Dudásné Fekete Imelda

Képviselő aláírása:

Keltezés:
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Szervezet neve:
Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

8

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

8

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

1 053

1 080

1 053

1 080

1 053

1 088

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

1 053

1 088

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

53

53

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

35

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

128

410

128

410

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok

410

410

8

8

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

128

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások

418

128

418
68

7. Személyi jellegű ráfordítások

318

418

418
68

50

318
50

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

7

15
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Szervezet neve:
Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

75

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)

75

383

383

252

252

53

35

53

35

53

35

53

35

53

35

53

35

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

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
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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Igen

Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 1 7 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Péceli
Lépcsőház:

229

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 1. PK . 6 0 2 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 5 1 3 0 7 1

1.6 Képviselő neve:

0 1

út

Ajtó:

/2013 /3

1 1 7 7 8
1

4 2

Dudásné Fekete Imelda

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

pedagógiai tartalmú foglalkozás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális tevékenység 1993. évi III.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: rászorulú nagycsaládosok, szegények, egyedülállók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 281
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

pénzeszköz
4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
10

Vagyonelem értéke

pénzeszköz
4.3

(Adatok ezer forintban.)

Család támogatás
Felhasználás célja

242

Továbbított támogatás
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

252

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

252

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

támogatás-élelmiszer
5.2

Tárgyév
54

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

ajándék alapanyag

165
Tárgy év

8
Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

77
Tárgy év

család támogatás

10

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

62

252

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

62

252

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
128

418

128

418

75

383

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

50

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

252

K. Adózott eredmény

53

35

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
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

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:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.12 09.44.42

PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló
kieg.2014.pdf

RÁKOSCSABAIKATOLIKUS
KÖZÖSSÉGEKÉRTALAPÍTVÁNY
1171Budapest,Péceliút229.
Email:rkkalapitvany@gmail.com

Számlaszám:1171700920197131
Adószám:18513071142
Iktatószám:RKKA/2/2015

Közhasznúságimellékleta2014.évről

Aszervezetazonosítóadatai:
név:RákoscsabaiKatolikusKözösségekértAlapítvány
székhely:1171Budapest,Péceliút229.
bejegyzőhatározatszáma:11.Pk.60.229/2013/3
nyilvántartásiszám:11778
képviselőneve:DudásnéFeketeImelda(önállóan)
KissZoltán(önállóan)

Az Alapítvány alapvető célja a Rákoscsabai Nepomuki Szent János katolikus
Főplébániatemplom közössége tagjainak lelki, szellemi gazdagítása, anyagi
támogatása.
Az Alapítvány a fenti célok megvalósítása során az alábbi közhasznú
tevékenységeketvégzi:


szociálistevékenység

aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokról1993.éviIII.törvényalapján.E
közfeladatellátásábanazAlapítványközvetlenülazalábbitevékenységekkelvesz
részt:


rászorultakrészérepénzbeliéstermészetbeniszociálisellátásnyújtása,



aszociálisvagylelkiproblémák,illetveegyébkrízishelyzetmiatt
segítségreszorulószemélyek,családokszámáraéletvezetésiéslelki
tanácsadás,pénzbeli,természetbeniellátásbiztosítása,



közösségfejlesztő,valamintegyéniéscsoportosprogramokszervezése,



acsaládokonbelülikapcsolaterősítéstszolgálóközösségépítőprogramok
ésszolgáltatások,valamintanehézélethelyzetbenélőcsaládokatsegítő
szolgáltatásokszervezése.

RÁKOSCSABAIKATOLIKUS
KÖZÖSSÉGEKÉRTALAPÍTVÁNY
1171Budapest,Péceliút229.
Email:rkkalapitvany@gmail.com


Számlaszám:1171700920197131
Adószám:18513071142

köznevelésitevékenység

anemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC.törvényalapján.Eközfeladat
ellátásábanazAlapítványközvetlenülazalábbitevékenységekkelveszrészt


közösségiszolgálat:szociális,környezetvédelmi,atanulókhelyi
közösségénekjavátszolgáló,szervezettkeretekközöttfolytatott,anyagi
érdektőlfüggetlen,egyénivagycsoportostevékenységésannak
pedagógiaifeldolgozása,



egyébfoglalkozás:atanórákonkívüliegyénivagycsoportos,pedagógiai
tartalmúfoglalkozás,hitoktatás,amelyatanulókfejlődésétszolgálja

Közhasznú tevékenység megnevezése: tanórákon kívüli pedagógiai tartalmú
foglalkozás(farsangimulatság)
Ráfordítás:célzottadományból11525.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:414évesgyermekek
Létszám:50fő
Főbberedmény:akisgyermekekszámáraakerettörténetbenvalószemélyesszereplés,
a közösségben való átélés valósult meg, mely által személyes kompetenciáik
fejlesztése is megvalósult. Kiemelten a másik felé fordulás, az odafigyelés, az
önmagunkról való lemondás megtanulása közben tartalmas szórakozásban és
időtöltésbenvehettek részt. A közösség fiataljai aktívrészvételükkel támogatták
a rendezvény megfelelő színvonalon történő megrendezését. A fiatalok
tevékenyen vesznek részt a mulatság megszervezésében és lebonyolításában,
úgymint előkészületek megszervezése és kivitelezése, a helyszín kialakítása, a
program lebonyolításában részfeladatok elvégzése, majd a rendezvényt
követőenahelyszínrendbetétele.

Közhasznú tevékenység megnevezése: tanórákon kívüli pedagógiai tartalmú
foglalkozás(ifjúságilelkigyakorlat)
Ráfordítás:célzottadományból51018.Ft

RÁKOSCSABAIKATOLIKUS
KÖZÖSSÉGEKÉRTALAPÍTVÁNY
1171Budapest,Péceliút229.
Email:rkkalapitvany@gmail.com

Számlaszám:1171700920197131
Adószám:18513071142

Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:1825évesfiatalok(főiskolások,egyetemisták)
Létszám:20fő
Főbb eredmény: a személyes, valamint általános, vezetői, csoport kompetenciák
fejlesztése, az egyes részfeladatokra való megfelelő személyek megtalálása,
azokirányításáraéskoordinálásáravalófelkészítés,amunkájuksoránfelmerülő
problémák gyors és hatékony megoldásának elősegítése, a programok
programterveinek összeállítása. Ez magában foglalja kapcsolatteremtési,
érvényesülési képesség, valamint az empatikus, konfliktusmegoldó képesség
fejlesztését. A részfeladatok elvégzésével megbízott segítőkben való bizalom,
különböző életkorú, és élethelyzetben lévő résztvevők problémáihoz való
alkalmazkodás,

azok

megoldásában

való

hatékony

és

konstruktív

együttműködésfeltételeinekkimunkálása.

Közhasznú tevékenység megnevezése: rászorultak részére természetbeni szociális
ellátásnyújtása
Ráfordítás:célzottadományból63943.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:1993.éviIII.törvény
Célcsoport:rászorulónagycsaládosok,szegények,egyedülállók
Létszám:15család
Főbb eredmény: A Rákoscsaba Főplébánia Karitász Csoportjával együttműködve, a
csoport által támogatott rászorulók részére különböző összetételű tartós
élelmiszerekből álló csomagok összeállításával és átadásával erősítettük a
családokban a fontosság érzését. A szegényekre nyitott ajtó nemcsak az
életérzésmegerősítésétszolgálja,hanemvisszaadjaareménytarászorulóknak.
Aztareményt,hogyvanemberség,szeretet.Acsomagokatösszeállítóésátadó
segítők a nehéz élethelyzetek jobb megismerésével elősegíthetik nemcsak
szűkebb, hanem tágabb – akár az egész társadalmat érintő – környezet
megváltoztatását,aszegények,elesettekfelkarolásátis.

RÁKOSCSABAIKATOLIKUS
KÖZÖSSÉGEKÉRTALAPÍTVÁNY
1171Budapest,Péceliút229.
Email:rkkalapitvany@gmail.com

Közhasznú

tevékenység

megnevezése:

Számlaszám:1171700920197131
Adószám:18513071142

közösségi

szolgálat:

szociális,

környezetvédelmi, a tanulók helyi közösségének javát szolgáló, szervezett
keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenységésannakpedagógiaifeldolgozása,(nyáritábor)
Ráfordítás:célzottadományból16080.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:418évesgyermekek
Létszám:45fő
Főbb eredmény: A résztvevők életkorukból fakadóan eltérő sajátosságokkal bírnak. A
táborkifejezettcéljaaközösségfiataljainakegymássalvalómegismertetése,egy
nagyobb, koherensebb, egymással kapcsolatot keresni akaró közösség
létrehozása. Ellátni őket a megfelelő tudással, ismeretanyaggal a rájuk váró
negatív társadalmi hatások kivédése érdekében. Ezen túlmenően cél a
keresztényértékekátadásánakfontossága,valamintkortólfüggetlenülazösszes
résztvevő számára lehetőség biztosítása ezen értékek gyakorlatba való
átültetésére.

Közhasznútevékenységmegnevezése:acsaládokonbelülikapcsolaterősítéstszolgáló
közösségépítőprogramokésszolgáltatások,valamintanehézélethelyzetbenélő
családokatsegítőszolgáltatásokszervezése
Ráfordítás:
Közfeladat,jogszabályhely:1993.éviIII.törvény
Célcsoport:családosok
Létszám:30fő
Főbberedmény:Aházasságokésacsaládikapcsolatokproblémáinakelemzése,abelső
ellentétek külső okainak megvilágítása. A társunkban látott hibát, a gondot
sokszor a szervezetlenség, a külső körülmények hatása okozza. Megfelelő
szintenfelfedezniaproblémaokátkönnyebbenmódosítható,akonfliktushatárok
kitolásaerősítiacsaládösszetartóerejét.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: tanórákon kívüli pedagógiai tartalmú
foglalkozás(Retroparty–táncosmulatságfiataloknak)
Ráfordítás:
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:1425évesfiatalok
Létszám:50fő
Főbb eredmény: a közösség fiataljai aktív részvételükkel támogatták a rendezvény
megfelelőszínvonalontörténőmegrendezését.Afiataloktevékenyenvettekrészt
a mulatság megszervezésében és lebonyolításában, úgymint előkészületek
megszervezése

és

kivitelezése,

a

helyszín

kialakítása,

a

program

lebonyolításában részfeladatok elvégzése, majd a rendezvényt követően a
helyszínrendbetétele.

Közhasznú tevékenység megnevezése: rászorultak részére pénzbeli és természetbeni
szociálisellátásnyújtása
Ráfordítás:célzottadományból10000.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:1993.éviIII.törvény
Célcsoport:rászorulónagycsaládtámogatásanapközistáborbanvalórészvételhez
Létszám:1család
Főbb eredmény: A Rákoscsaba Főplébánia által szervezett napközis táborban egy
családrészvételidíjánakcsökkentése.

Közhasznú tevékenység megnevezése: tanórákon kívüli pedagógiai tartalmú
foglalkozás(ifjúságilelkigyakorlat2)
Ráfordítás:célzottadományból38122.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:1825évesfiatalok(főiskolások,egyetemisták)
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Létszám:15fő

Főbb eredmény: a személyes, valamint általános, vezetői, csoport kompetenciák
fejlesztése, az egyes részfeladatokra való megfelelő személyek megtalálása,
azokirányításáraéskoordinálásáravalófelkészítés,amunkájuksoránfelmerülő
problémák gyors és hatékony megoldásának elősegítése, a programok
programterveinek összeállítása. Ez magában foglalja kapcsolatteremtési,
érvényesülési képesség, valamint az empatikus, konfliktusmegoldó képesség
fejlesztését. A részfeladatok elvégzésével megbízott segítőkben való bizalom,
különböző életkorú, és élethelyzetben lévő résztvevők problémáihoz való
alkalmazkodás,

azok

megoldásában

való

hatékony

és

konstruktív

együttműködésfeltételeinekkimunkálása.

Közhasznú tevékenység megnevezése: egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni
vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, hitoktatás, amely a tanulók
fejlődésétszolgálja(rajzpályázatgyermekeknek)
Ráfordítás:célzottadományból17260.Ft
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:414évesgyermekek
Létszám:10fő
Főbb eredmény: felhívja a gyerekek figyelmét az adventi, karácsonyi ünnepkör
mondanivalójára, az Ünnep, mint fogalom megértésére. A tényszerű történeti
események megismerésével megfelelő érzelmi reakciót tudjon kialakítani,
alkotásával másokat is ösztönözzön a bevásárláskultusszal szembeni helyes
ünneplésmegélésére.

Közhasznú

tevékenység

megnevezése:

közösségi

szolgálat:

szociális,

környezetvédelmi, a tanulók helyi közösségének javát szolgáló, szervezett
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keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenységésannakpedagógiaifeldolgozása,(pásztorjáték)
Ráfordítás:
Közfeladat,jogszabályhely:2011.éviCXC.törvény
Célcsoport:450éves
Létszám:45fő
Főbb eredmény: A résztvevők életkorukból fakadóan eltérő sajátosságokkal bírnak. Az
előadás kifejezett célja a közösség tagjainak egymással való megismertetése,
egy nagyobb, koherensebb, egymással kapcsolatot keresni akaró közösség
létrehozása. Ezen túlmenően cél a keresztény értékek átadásának fontossága,
valamint kortól függetlenül az összes résztvevő számára lehetőség biztosítása
ezenértékekgyakorlatbavalóátültetésére.

Budapest,2015.április16.
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