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ÉKA Alapítvány Közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről 
megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 
A szervezet elérhetősége: 1111 Budapest Lágymányosi u. 23/A. 

2.2. Azonosító adatok 
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A ÉKA Alapítvány besorolása: közhasznú, a regisztrációt végző szerv 
neve: Győr Sopron Megyei Bíróság, a szervezet nyilvántartási száma:1160. 

2.3. Tevékenység általában 
A ÉKA Alapítvány 2000 évben jött létre. Az alakulás céljai, szociális tevékenység az otthontalanok, éhezők, 
árvák, szegények segítésére, támogatására. Részükre nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
különféle kulturális programok szervezésén keresztül.  

A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

2.4. Közhasznú tevékenység 
Az alapítvány a 2004. év folyamán Budapesten és Győrben látta el közhasznú feladatait. 

Budapesti rendezvényeink időrendi sorrendben a következők voltak: 

1 Családsegítő Intézet - angol tanfolyam ( kód: BP03 ) 

2004. február-május, illetve október-december között hetenként került megrendezésre. A résztvevők száma 12-14 
fő volt, a szervezők Katie Winckles, Jan Coleman, és Bazsó Eszter voltak. 

A tanfolyamon a XI. kerületi kismamák, nyugdíjasok, fiatalok és mozgássérültek vettek részt. 

Cél: ingyenes angol oktatás kerületieknek, közösségformálással. 

2. Családsegítő intézet - angol klub   ( kód: BP12 ) 

2004. február-május és október-december hónapokban zajlott a rendezvény, amelyen 10-12 fő vett részt. Jan 
Coleman, Katie Winckles vezetésével ingyenes beszédközpontú angol nyelvű közösségi klubként működött. 

 

 

 

 

 3. Angol tábor Budapesten              ( kód: BP10) 

A második budapesti angol gyerektábor a XI. kerületi Családsegítő Intézetben, az USA-ból Michigan államból 
érkezett egyházközösség segítségével került megrendezésre. Az ÉKA részéről 4 fő vett részt a rendezésben, a 
lebonyolításban önkéntesek is segédkeztek.  
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A tábor célja tartalmas szünidei elfoglaltság biztosítása gyerekek számára.  

4. Gyerek Kuckó     ( kód: BP11) 

2004. február-május és szeptember-december között került megrendezésre. Hetenként 10-12 kerületi gyermek 
látogatta a rendezvényeket, az oktatók Jan Coleman és Bazsó Eszter voltak. 

A tematika könnyed angolozásra, kézműves foglalkozásra és a Bibliából vett történetekre épült. 

Cél: ingyenes angol és bibliaoktatás  

Győrben 3 program zajlott rendszeresen: 

  1. Angol tábor ( kód: GY01) Az angol tábor július 5-9. és 12-15. között került megszervezésre, a Galion-i 
Egyházközösség segítségével. Résztvevők száma: Újváros 105, Gyárváros-96, Adyváros-67, Marcalváros-51 
gyerek. A vezetők Heidi Barnes, Gerry Mcnamara és Eric Barnes voltak. A cél ingyenes angol tábor rászoruló 
gyerekek részére. 

2. Angol klub (kód: GY04) Február-május és szeptember-december hónapokban hetente került megrendezésre. 
10-12 fő vett részt az alkalmakon. Két oktató Eric Barnes és Gerry McNamara voltak a rendezvény vezetői. A 
társalgási klub fiataloknak és kevésbé fiataloknak, munkát keresőknek nyújt alkalmat az angol nyelv gyakorlására. 

3. Bibliatanulmányozás (kód: GY05) 2004. január-december között hetente angol nyelven folyt, 6-8 fő 
részvételével. Oktató Eric Barnes volt. Cél: az ingyenes teológiai oktatás. 

 REI Regionális Oktatási Konferencia  2004. március 26-28. között Révfülöpön (kód: BP05) 

A teológiai hétvégén Marco de Leeuw Van Weenen a tanítványságról tartott előadást, továbbá Tulipán Ferenc 
ifjúsági lelkészként és Kertész Ágnes gyerekmunkásként vett részt.  

Cél: intenzív teológiai oktatás  

 

2.5. A szervezet vezetése 
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az 
alábbiak: 

 Kuratóriumi elnök:  Bazsó Eszter 

Titkár:              Larry Lee Winckles 

Kuratóriumi tagok:  Marcella Marie Huson 

                          Janice Lynn Coleman 

                         Markó  József 

 

2.6. Szervezeti felépítés 
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

2.7. Foglalkoztatottak 
A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: 1 fő főállású munkaviszonyban álló személy 
dolgozik az alapítványban. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 

 Változás 
Megnevezés               (eFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 1,000 1,000 0 0.00
Tőkeváltozás 7,676 7,821 145 1.90
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 Változás 
Megnevezés               (eFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 145 -75 -220 0.00
 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk 
közlése nem szükséges. 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (eFt) összeg Célszerint Működési Maradván

y 
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 34 34 0 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami 
pénzalap és szervei 0 0 0 0
Helyi önkormányzatok és szervei 52 52 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
Alapító 4,832 0 4,832 0
Más forrás 6,162 1,623 4,539 0

Összesen: 11,080 1,709 9,371 0
 

 

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 
Kapott támogatások 
A ÉKA Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: 
 

Támogató Összeg (eFt) 
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 34
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 4,832
Más forrás 6,162
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Támogató Összeg (eFt) 

Összesen: 11,028
 

Pályázati úton elnyert támogatások 
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: 
 

 Elnyert 
Pályázat Kiíró összeg eFt 

Helyi önkormányzat pályázata XI. ker. Önkormányzat 52

Összesen:   52
 

Tagdíjból származó bevételek 
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

Közhasznú tevékenység bevételei 
A ÉKA Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Jogcím Összeg (eFt) 
Oktatási tevékenység költségtérítése 175

Összesen: 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb közhasznú bevételek 
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Jogcím Összeg (eFt) 
Költségtérítés misszionáriusok, munkaváll.részéről 69
Adó kerekítések bevételei 5
Bank egyszámla kamata 43

Összesen: 117
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

A ÉKA Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

5.2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. 

Kiadások - vezető tisztségviselők juttatásai 
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: 
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Név Összeg (eFt) 
Bazsó Eszter 2,416

Összesen: 2,416
 

Kiadások - közhasznú működési költségek 
A költségek alakulását a következő táblázat mutatja be. 

 
 
Költségek 

Megnevezés Érték eFt 
Anyagköltség 494
Ighénybevett szolgáltatások 4,729
Egyéb szolgáltatások 429
Bérköltség 2,416
Egyéb személyi jellegű kiadások 313
Bérjárulékok 827
Értékcsökkenés 2,076
Egyéb ráfordítások 163
Összes költség 11,447
 

 

 

 

 

Kiadások - vállalkozási tevékenység ráfordításai 
A ÉKA Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan ráfordítást nem számolt el. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának 
megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 
A ÉKA Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi 
vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


