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Tárgy: Beszámoló az Alapítvány 2019. évi tevékenységéről és 2020. évi céljairól 
 
2019-ben az Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlások összegét,  411 283 forintot  használhatott 

fel saját forrásos támogatásként. 

2019-re 5 pályázatot adtunk be és nyertünk el a Nemzeti Együttműködési Alaptól és a Budakeszi Önkormányzat 

civilszervezeti támogatásából,  valamint gyülekezeti kórus céltámogatást kapott a polgármesteri keretből. Ezen 

felül számolhattunk két 2018-ról áthúzódó pályázati támogatással (a Nemzeti Együttműködési Alaptól és a 

Nemzeti Kulturális Alaptól). A Nemzeti Együttműködési Alap ez évben elnyert támogatása pedig 2020. március 

31-ig használható fel. Összesen 1 375 000 Ft támogatást nyertünk el.  

Az alapítvány is támogatója volt a IV. Budakeszi Keresztyén találkozó ökumenikus rendezvénynek.  

Közvetlenül az Egyházközséget az Alapítvány  2019-ben eddig kb. 700 eFt-tal támogatta.  
Folytatódott a kárpátaljai testvérgyülekezetek pénzbeli támogatása. Egyszeri támogatást adtunk a kárpátaljai 
Beregdéda testvérvárosban született hármas ikrek családja számára. 

 

I. A Budakeszi Egyházközségnek az alapítvány saját forrásaiból eddig nyújtott támogatásának összege 

összesen  260 000.- Ft: 
- 100 000.- Ft hozzájárulás rezsiköltséghez 

- 50 000.- Ft  gyermekek  karácsonyi ajándékozásához cserkészeknek 

- 50 000.- Ft  vasárnapi szeretetvendégségek költsége, melyet  a  szolgáló csaádok  saját  forrásból 

fedezték, az alapítványon keresztűl 

- 60 000 Ft Zanussi hűtőszekrény+vizforraló kisházba és konyhába  

 
II. Az alapítvány tevékenységi körében megjelölt céljainak megfelelő egyéb támogatásai  

1. Saját  forrásból gyülekezethez kapcsolódó közösségeknek összesen:              950 000.- Ft 
                      céladomány Kárpátaljára összesen:    790 000.- Ft 
                                   a budakeszi ökumenikus rendezvény támogatása:      60 000.- Ft 

      egyszeri támogatás testvérvárosi családnak: 100 000 Ft 

• 50 000.-  forinttal támogatta a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart; (Keszhelyi kórustalálkozó 

költségei) 

• 50 000 forinttal járult hozzá a gyülekezeti cserkészcsapat nyári táborához, az adventi kézműves 

foglalkozáshoz ; 

• 50 000 forinttal támogatta a Protestáns Kört (vendéglátás, ajándék előadóknak – grafikus munkadíja)  

 
2. pályázatokon elnyert el támogatások összesen  1 375 000 Ft (ennek egy része 2020-ra áthúzódó támogatás)  
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásából (összesen 1 000 000 Ft) 

• 443 955 Ft az Egyházközség számára (közüzemi díjak, működési költségek, gyülekezeti táborok úti, 
szállás- és étkezési költsége, hittantábor anyagbeszerzés, műszaki eszköz-beszerzés),  

• 60 000 Ft a gyülekezeti cserkészcsapatnak (cserkész tábori szállítási költség, felszerelés vásárlása, tábori 

étkezési költségek)  

• 421 275 Ft a gyülekezeti kórus számára (hozzájárulás a keszthelyi kórustalálkozó utazási- szállás és 

étkezési  költségéhez, karnagy utazási költségtérítése, előadói tiszteletdíj),  

• 74 770 Ft az alapítvány számára (működési költség, utazási költségtérítés) 

Budakeszi Önkormányzattól civilszervezeti támogatás 

• 100 000 Ft az alapítványnak (működési költségek, az alapító okiratban megjelölt célok szerinti 

felhasználás) 

• 85 000 Ft a gyülekezeti cserkészcsapatnak (tábori költségek) 
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• 80 000 Ft a gyülekezeti kórusnak  (karnagy üzemanyagköltsége, vendéglátás költségei, zeneiskolai 

próbaterem bérleti díja) 

• 80 000 Ft a Protestáns Körnek, rendezvényei költségeire (vendéglátás, előadóknak ajándék költségei). 
a Budakeszi Önkormányzat polgármesteri különkeretéből 

• 50 000 forint a gyülekezeti kórusnak  (hangverseny vendéglátási költségei-Glória). 

 

III. Önkéntes munka 
Az alapítvány által finanszírozott hitéleti és kulturális tevékenységekhez kapcsolódó önkéntes munka (a 

gyülekezeti hitoktatók, a cserkészvezetők, a 25 fős kórus, a Protestáns Kör elnöksége és az alapítvány 

kuratóriuma részéről) több százezer  forintos nagyságrendű. A pályázatok felkutatása, dokumentációk 

készítése, a programok kitűzése és a kapcsolattartás, valamint az elszámolás az anyagi eszközökkel és 

számszerűsíthető forrásokkal a támogatók és az alapító felé, jelentős értékű önkéntes munkát takarnak. 
 

IV. Az alapítvány tevékenységének népszerűsítése 
Az alapítvány tevékenységére és 2020. évi céljaira szeretnénk a gyülekezet elé állva is felhívni a figyelmét, 

különösen a február-május közötti adózási időszakban, valamint a kárpátaljai adakozással kapcsolatban 

folyamatosan. Kérjük, hogy istentisztelet végén havonta negyedévente a kuratórium elnöke/tagja 

tájékoztatást és adakozási felhívást intézhessen szóban a gyülekezethez, valamint ugyanezt írásban is 

megtehesse a gyülekezeti levelezőlistán és a  Fatorony honlapon.  

V. A 2020. évre tervezett támogatások 

A 2018. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból  2020-ban az alapítvány 361 071 Ft-tal gazdálkodhat. 

A Kuratórium 2019.12.12-i kuratóriumi ülésén döntött ezen összeg 2020 évi felhasználásáról, az előző évekkel 

összhangban az alábbiak szerint, úgy hogy a maradék összeget tartalékként kezeljük előre nem látható egyéb 

kiadásra: 

 egyházközségnek rezsiköltség támogatásra    100 eFt 

 Protestáns Kör programjaira      50 eFt 

 Cserkészcsapat nyári tábor adventi készülődésre    50 eFt 

 Zákányi Zsolt Református Vegyeskar     50 eFt 

 Az alapítvány – az alapító okiratban megjelölt célokkal összhangban- 2020-ban is támogatja a gyülekezetet, a 

gyülekezeti kórust, a gyülekezeti cserkészcsapatot és a Protestáns Kört és amíg szükséges, folytatni kívánja a 

kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűjtött összeg 

kijuttatását.  2019-2020 évek kiemelt célja a templom tető és tetőablakok karbantartása, javítása és ha 

szükséges cseréje, mely (eddigi kalkuláció szeint) akár 9 milliós költséget is jelenthet, amit több forrásból lehet 

csak megvalósítani (egyházközségi gyűjtés, céladományok fogadása az  Aapítványon keresztűl valamint állami, 

egyházi és önkormányzati pályázatok formájában). 

Amennyiben egyéni vagy vállalkozói adományokból az év során jelentősebb összegek érkeznek be, ezekhez 

alakítjuk a támogatások összegét. Továbbra is folytatjuk a pályázatok beadását, de az ott elnyert támogatásokat 

csak a meghatározott célokra fordíthatja az Alapítvány. Eddig beadott két 2020-ban induló pályázatból az egyik 

400 eF-os NKA-s, mely eddig minden évben támogatta a Protestáns Kör rendezvényeit, most nem nyert sajnos, 

tehát ezzel a forrással nem  számolhatunk, a másik már benyújtott NEA-s, hitéeleti tevékenység a budakeszi 

gyülekezetben című, 2 150 eFt-os pályázatot még nem bírálták el, de ha nyerünk is alaposan meg szokták 

nyirbálni a támogatási összeget. Amire nagy valószinüséggel 2020-ban is számíthatunk, a Budakeszi 

Önkormányzat Civil szervezetek támogatása jövő tavasszal. Mind a négy szervezet (Alapítvány, Cserkészek, 

Kórus, Prot Kör) nevében be szoktuk nyújtani, és szervezetenként 60-100 eFt-közötti összeget kaptunk eddig  

általában.  

Budakeszi, 2019. december 12. 

 

 Tisztelettel: 

  

                                                 Sándor László 

                                            kuratóriumi elnök sk. 


