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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 2017. december 31-én 4.763.716,- Ft pénzeszközzel rendelkezett. 
A vagyon felhasználása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának mérlegében van részletezve.  

3, Költségvetési támogatás felhasználása 
A szervezet 2017-ben 100 ezer Ft költségvetési támogatásban 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 
kápolnáknak a 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 
2017-ben, a bankköltségen kívül nem voltak kiadásai. A műemléképület és a festett felületek 
restaurálása, konzerválása sok millió forintba kerül, a munkák elvégzésének költségeire gyűjt 
az alapítvány.  

5. Kimutatás a kapott támogatásról 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás kimutatása 
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A vezető tisztségviselők nem részesülnek anyagi juttatásban, társadalmi munkában végzik 
segítő tevékenységüket.  

7. A 2017. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

A zebegényi Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére létrehozott Kós Károly 
Templom Közhasznú Alapítvány működésének tizenötödik évét zárta. Az alapítvány céljai 
között kiemelt fontosságú az erdélyi építész, Kós Károly egyedülálló alkotása, a zebegényi 
Havas-Boldogasszony Plébániatemplom épületének külső és belső megóvása, felújítása, 
melyhez a költségeket szponzorok, pályázatok útján igyekszik biztosítani. 
Az alapítvány 2017-ben Zebegény Község Önkormányzatához nyújtott be pályázatot. Az 
elnyert 100 ezer Ft-ot a Szent István kápolna kibontott átjáró nyílásának helyreállítására, 
restaurálására fordítja. A munkák befejezése, az időjárástól függően, 2018 tavaszán várható. 
A későbbiekben megvalósítandó, nagy költségekkel járó felújítási munkák: a belső 
falfestmények restaurálása, konzerválása, a szentély festményeinek eredeti visszaállítása, a 
Kós Károly tervezte fapadok restaurálása. 
A további felújítási, karbantartási munkákhoz a jövőben is számítunk a nagylelkű, jó 
szándékú magánszemélyek, vállalkozások támogatására. 
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