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Szöveges pénzügyi beszámoló 

 

A pályázat beadásakor úgy gondoltuk, hogy a terveinket egy nagyjából 650 ezer forintos költ-

ségvetésből meg tudjuk valósítani. A kapott 250 ezer forintos támogatást nagy örömmel fo-

gadtuk, de láttuk, hogy ebből az összegből az elképzeléseink nem valósíthatók meg. Korábbi 

tapasztalatainkból (az épületben található Arany Oroszlán Klub létrehozása) kiindulva ismét 

azt az utat választottuk, hogy eszközöket vásárolunk, és némi összefogással magunk állunk 

neki a kivitelezésnek.  

 

A műszaki és pénzügyi tervezésbe bevontuk Koródi Zoltán építészt (Indoor Conduit Kft.), és 

folyamatosan egyeztettük elképzeléseinket Vinkovits Zsuzsával, az épület műemléki felügye-

lőjével. Az utóbbi költsége mindössze egy 3,000.- forintos örökségvédelmi engedély volt (a 

számla elveszett), az előbbi az eredetileg tervezett 95 ezer forint helyett az arányos 38 ezer 

forint lett Koródi Zoltán hozzájárulásával.  

 

Sajnos egy kicsit naivak voltunk, mert nem számítottunk arra, hogy ki kell tisztítani a terepet, 

és ennek hatalmas költségei vannak. A konténerszállítást, és a sok évtizedes elképesztően 

koszos lomok elszállítását erre szakosodott cégre bíztuk. A nem várt költség majdnem 120 

ezer forint volt.  

 

A költségvetés további, tekintélyes része a különböző eszközök beszerzése volt, melyekkel 

egyrészt kiegészítettük a már rendelkezésünkre álló szerszámokat, eszközöket, illetve olyano-

kat szereztünk be, melyek később is használhatók lesznek. A társasház eszközkészlete fúró-

gép, sarokcsiszoló, lézeres távmérő, stb. a lakók számára a honlapon keresztül elérhető, a 

költségek csökkentése végett, ezért nem a legolcsóbbakat, inkább a jól használhatókat szoktuk 

beszerezni. A pályázat keretében most vásárolt eszközök beszerzésének lehetőségét előzete-

sen egyeztettük az Alapítvánnyal. 

 

Természetesen többszázezer forintos gépek beszerzésére nincs keretünk, ezeket kölcsönözni 

kell. A bontásnál nagyon jól bevált a kiadások közt 15 ezer forinttal szereplő vésőgép.  
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Talán fontos még megjegyezni, hogy a lebontott, meglepő mennyiségű lyukacsos téglát a már 

kitakarított területeken deponáltuk, a végképp használhatatlan sitt egy vakfolyosóban várja az 

elszállítást. Ezeket itt „puffereljük”, mert az elszállításuk felemésztené a pénzünket, és na-

gyon szeretnénk érdemi eredményt felmutatni. 

 

   

 

Jeney Attila 

 

 

 

Budapest, 2014. február 19.  

 

Melléklet: A pénzügyi felhasználás bizonylatai 

 

 


