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1, A számviteli beszámoló 
 A társadalmi szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A számviteli 
beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 
beszámolójának mérlegében van részletezve.  

2, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az alapítvány 2016. december 31-én 4.391 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. 
A vagyon felhasználása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának mérlegében van részletezve.  

3, Költségvetési támogatás felhasználása 
A szervezet 2016-ban költségvetési támogatásban nem részesült. 

4. A cél szerinti juttatás kimutatása 

A non-profit szervezet cél szerinti tevékenységeihez használja fel a bevételeit, nevezetesen:  
Zebegény község Kós Károly által tervezett templomának, és az Egyházközséghez tartozó 
kápolnák környezet- és műemlékvédelméhez, a hozzájuk kapcsolódó kulturális örökség 
megóvásához, az ezekkel kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés 
feladataihoz, a pályázatok benyújtásához szükséges önrész biztosításához. Az alapítványnak 
2016-ban a következő bevételei és kiadásai voltak:  
Összes bevétel: 430 ezer Ft, összes kiadás 101 ezer Ft, tárgyévi eredmény 329 ezer Ft. 

5. Kimutatás a kapott támogatásról 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás kimutatása 

A vezető tisztségviselők nem részesülnek anyagi juttatásban, társadalmi munkában végzik 
segítő tevékenységüket.  
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7. A 2015 évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

A zebegényi Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére létrehozott Kós Károly 
Templom Közhasznú Alapítvány működésének tizennegyedik évét zárta. Az alapítvány 
közhasznú céljainak megvalósítására fordítja a bevételeit, 2016-ban a templomot népszerűsítő 
képeslapok készültek.  A tárgyévben nem nyújtottunk be pályázatot.  
A későbbiekben megvalósítandó, nagy költségekkel járó felújítási munkákra gyűjti az 
alapítvány bevételeit: a belső falfestmények restaurálására, konzerválására, a szentély 
festményeinek eredeti visszaállítására, a templom kőkapujának restaurálására. 
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