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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés

a Kőbánya

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére
Tűzvédelméért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
munkaterve alapján a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) elkészítette a 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány
kuratóriuma a 2018. évben három alkalommal ülésezett, és huszonegy határozatot hozott.
A 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót a Közalapítvány kuratóriuma a 2019. május 14én megtartott ülésén megtárgyalta és a 11/2019. (V. 14.), határozatával elfogadta. A
jegyzőkönyvi kivonatot, a 2018. évi tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót, a 2018. évi
beszámolót, az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet az előterjesztés 2.,
3.,4. és 5. melléklete tartalmazza.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3 .5.
pontja szerint a tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról átruházott hatáskörben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében
foglalt határozatot.
Budapest, 2019. június ,,1 ~ ''

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
a Kőbánya

.. ./2019. (VI. 26.) határozata
Tűzvédelméért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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KÖBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29
ADÓSZÁM: 18153550-1-42
TEL: 4338-141

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az ülés

időpontja:

2019. május 14.

A kivonatot kapja: Marksteinné Molnár Julianna elnök

Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes.

11/2019. (V. 14.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2018. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak
elfogadásra ajánlja.

........~ ........melléklet az előterjesztéshez

KÖBÁNY A TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. TEL/FAX: 433-8141
ADÓSZÁM: 18153550-1-42 .
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2018. ÉV

A közalapítvány 2018. évi mérlegbE!számolójának eszközök és források fő összege egyezően
3 381 729 forintban teljesült.
Ez a 2017. évi mérleg fő összegéhez viszonyítva 217 566 forint csökkenést mutat. A
befektetett eszközök értéke 240 109 forinttal nőtt, a forgóeszközök értéke 457 675 forinttal
csökkent.
A befektetett eszközök növekedését a 2018. évi nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
(Defibrillátor ballonnak, maszkkal 430 OOO forint) és a 2018. évben elszámolt értékcsökkenés
(189 891 forint) elszámolása okozta.
A forgóeszközök csökkenését a pénrnszközök csökkenése okozta.
A közalapítvány 2018. évi mérleg szerinti eredménye - 217 566 forint.
Bevételként lett elszámolva a Kőbányai Önkormányzattól kapott 1 OOO OOO forint támogatás, a
vállalkozásoktól támogatásként kapott 300 OOO forint összegek. Támogatást a Richter Gedeon
gyógyszergyártói (200 OOO forint), az Egis gyógyszergyártói (100 OOO forint) kapott az
alapítvány. A személyi jövedelemadó 1 %-bál az alapítvány számlájára 39 140 forint érkezett.
Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat és járulékutalás miatt elszámolt
kerekítés összesen 286 forint.
2018. évben az összes bevétel 1 339 425 forint volt.
Kiadások között szerepelnek a rendezvények, programok rendezésével kapcsolatos
anyagköltségek, szolgáltatások igénybevétele, személyi jellegű kifizetések és azok járulékai,
működési költségek, a bankköltségek, a tervszerinti értékcsökkenés elszámolása.
2018. évben az összes kiadás 1 556 992 forint volt.

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG 2018. ÉV
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Rendezvények rendezése, programok lebonyolítása

.

1. A Közép-Pesti Katasztrófavéd,elmi Kirendeltség Ifjúsági verseny

;: ·.

...

A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen való részvétel, és a célirányos
támogatások befogadása, azok felhasználása történt. A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Ifjúsági versenye a Merkapt Maraton Sport és Szabadidő Központpontban volt
2018. április 13-án. A rendezvényt D. Kovács Róbert Kőbánya polgármestere nyitotta meg. Az
indulók Izgalmas állomásokon adhattak számot elméleti tudásuk megalapozottságáról,
ügyességükről. A kerületi gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásból biztosítottuk a
helyszínt, az étkezést, különböző sZE?rvezési feladatokat.

A szabadidős állomásokon többek között a Büntetés-végrehajtás, a NAV Bevetési Igazgatóság,
a Honvédség, a Rákosmentl Mezei Őrszolgálat és a Dr. Sztanek Endre Alapítvány tagjai érdekes
programokkal várták a résztvevőket. A MH II. Vitéz Bertalan Árpád Különleges rendeltetésű
ezred színvonalas bemutatóval készült a rendezvényre. A X. kerületi intézményekből induló
versenyzők közül első helyen az Éltes Mátyás Általános Iskola csapata végzett általános iskola
kategóriában. A középiskolás mezőnyben az élen a Kőbányai Szent László Gimnázium csapata
végzett.

A kerületi gazdálkodó szervezetekUfl (Richter Gedeon gyógyszergyár és Egis gyógyszergyár)
kapott támogatásból a résztvevők részére vásároltunk ajándékokat, az oklevelek
nyomtatásához a nyomtatóba patrc,nt amely összesen 300 OOO forint volt.
2. Rendvédelmi Nap
A kőbányán 2018. szeptember 1.-én megrendezésre kerülő Xl. Rendvédelmi ·Napon számos
rendvédelmi és civil szervezet vett részt, képviseltette magát. Ezen szervezetek lefedték
Magyarország teljes rendvédelmi „palettáját".
A hivatalos megnyitó során a résztvevő és a létrehozásban szerepet vállaló szervezetek
vezetőit Kautzky Armand Jászai Mari díjas színművész a színpadra hívta a történelmi zászlók
elé. D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere és dr. György István kormánymegbízott
mondtak köszöntő beszédet. A program egyik szervezőjeként a Közalapítvány képviseletében
a kuratórium elnöke áll a színpadon, majd a díjak átadásában is részt vett.
Játékos vetélkedők, koncertek, gyerekelőadások, táncbemutatók, főzőverseny, kutyás
bemutatók
és
statikus
és
dinamikus
hemutatók
várták
az
érdeklődőket .
A rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a Magyar Honvédség különböző alakulatai is
kitelepültek a fesztiválra.
A Xl. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében ismét részt vettünk társszervezőként. A
program az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása ·
érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel.

A rendezvények költségeire a közalapítvány összesen 345 698 forintot fordított.

3. Prevenciós programok, ,,Nyitott kapu"
Prevenciós program oktatási intézmények, idős klubok számára folyamatosan zajlott a X.
kerületi Hivatásos TOzoltó-parancsnoksággal együttműködve. A Közalapítvány 11 0tthonunk
biztonsága" információs füzete, gyermekeknek láthatósági karpánt és toll valamint a
foglalkozásokat segítő kérdőívek, színezők voltak a szükséges eszközök.
Az ldősügyi Tanács ülésén került bemutatásra a program, valamint az oktatási intézmények
vezetőinek juttatunk el tájékoztató levelet, felhívást a programon való részvételre. A
szervezési munkát Horváth Lajos tazoltóparancsnok úr vállalta.
A program nagyon sikeres, hosszú távon tervezzük folytatni. Az Otthonunk biztonsága
kiadvány szükséges darabszámban Jelenleg rendelkezésünkre állt, így ez többletköltséget nem
generált.
Ezen program keretében alkalmaztuk első ízben az Eurolite habfolyadékot, ami textúrájában
az oltóhabhoz hasonló, de az egészségre ártalmatlan.

Összesen 71 791 Ft költség merült fel a II Nyitott kapu" prevenciós program során.

3. Defibrillátor vásárlás és átadás
Közalapítványunk Saver One Pad automata defibrillátort vásárolt a használatához szükséges
lélegeztető ballonnal és maszkokkal, sürgősségi táskával együtt. Az eszköz használatba adási
szerződéssel átadásra került a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére 2018.
október 17.-én sajtónyilvános ünnepség keretén belül. A megállapodásban a Közalapítvány
vállalta a defibrillátor működési költségeinek biztosítását.

A megvásárolt eszköz értéke: 430 OOO forint.

S. Szombati Mihály emlékére
Szombati Mihály tűzoltó halálának évfordulója alkalmából a Tűzoltóság épületében emlékhely
lett kialakítva. Itt minden évben megemlékezést tartunk, melyhez az alapítvány mécsesekkel
járult hozzá.

Költsége összesen: 9 779 forint

6. Beiskolázási támogatás X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságon dolgozók
gyermekei számára
A Közalapítvány kuratóriuma 2018-ben úgy döntött, hogy a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsokságon dolgozók gyermekei számára beiskolázási támogatást nyújt, ezzel is segítve a
Kőbánya biztonságáért tevékenykedő tűzoltókat. Valamennyi dolgozó általános iskolás
gyermeke, az idén 22 fő, S OOO Ft értékű vásárlási utalványt kapott. Átadásra szeptember ül.én került sor, melyben segítséget nyújtott Horváth Lajos tűzoltóparancsnok.

Költség a vásárlási utalvány és annak kiszállítási és kezelési költsége volt, összesen 112 718
forint.

7. ,,Év kőbányai tűzoltója" című díj alapítása, díjátadó ünnepség
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A Közalapítvány kuratóriuma 2017--ben díjat alapított a kiváló kőbányai tűzoltók elismerésére.
Idén második alkalommal adtuk át D. Kovács Róbert Antal polgármester úrral a Kőbányai
Tűzoltóságon december 4.-én megtartott állományértekezleten a díjakat. Polgármester úr
további két munkatárs éves munkáját az Önkormányzat nevében jutalmazta. Kecskés Sándor
kapta az Év tűzoltója elismerést, Koblencz László és Takács János Kiváló tűzoltó elismerésben
részesült.
Az eseményen részt vett D. Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, Marksteinné Molnár
Julianna, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke, valamint Géczi Béla tűzoltó ezredes
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
. kirendeltség-vezetője. A rendezvényt Horváth Lajos tűzoltó őrnagy a X. kerületi tűzoltó
parancsnokság parancsnoka nyitotta meg, majd D. Kovács Róbert polgármester köszönte meg
a tűzoltók áldozatos munkáját. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke a sikeres
együttműködésről és az új lehetőségekről beszélt. Évértékelőjében kiemelte, hogy a már
kialakult jó együttműködést további területekre is tervezik kiterjeszteni.

Költségként az elstJ helyezettnek Járó díj, annak járulékai, a plakett és az ünnepség utáni
vendéglátás volt, összesen 183 855 forint.

Budapest, 2019. április 24.

~~~
Kuratórium elnöke
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Kőbánya Tűzvédelméért

Közalapítvány
2018. évi beszámolója

1.
A SZERVEZET ALAPADATAI

Elnevezés: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Képviselő: Marksteinné Molnár Julianna
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Levelezési cím: ua.
Adószám: 18153550-1-42
KSH szám: 19660877
Alakulás éve: 1995.
Nyilvántartásba vételi száma, kelte: 77.Pk. 61621/1995./43. számú végzéssel
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú
Nyilvántartási szám: 01-01-0005944.
A szervezet céljának rövid leírása: ,,Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének
javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és
ennek érdekében: - a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez
kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, - a kerületi tűzoltók szakmai
felkészülésének támogatása, - a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, - a
kerületi lakosság, munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda
támogatása, - a balesetet, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók,
haláleset esetén a család támogatása."
II.

MÉRLEG ADATOK

Eszközök:
-tárgyi eszköz
-befektetett pénzügyi eszköz (befektetési jegy)
-pénzeszközök (bankszámla)

468 356
2 282 647
630 726

-összesen
Források:
-induló tőke
-tőkeváltozás

-eredménytartalék
-2018. évi eredmény

-összesen

3 381729

4 OOO OOO
S 126 931
-5 527 636
-217 566

3 381 729
1

EREDMÉNY:
-bevétel:

-kiadás:

vállalkozástól kapott támogatás
önkormányzattól kapott támogatás
Szja 1 %
kamat
egyéb bevétel (kerekítés)

300 OOO
1 OOO OOO
39140

összesen

1339 425

1
285

677 333
70 274
319 079
100 OOO

anyagköltség
szolgáltatások igénybevétele
reprezentáció, üzleti ajándék
természetbeni juttatás
természetbeni juttatás, 2017. évi
reprezentáció utáni eho. szja.
pénzügyi szolgáltatás díjai
egyéb költségek
tervszerinti értékcsökkenés

149 922
43 208
7 285
189 891
1556 992

összesen

-217 566

-eredmény:

Ill.
TARTALMI BESZÁMOLÓ
•

A Közalapítvány 2018. évben összesen 3 alkalommal ülésezett, és összesen 21
határozatot hozott.

•

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Richter Gedeon Zrt. 200 OOO
Ft összegű és az Egis Zrt. 100 OOO Ft összegű támogatását befogadja.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a társzervezőként részt vesz a
2018. április 13-án megrendezésre kerülő Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyen és 300 OOO Ft összegű fedezetet biztosít.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma 3 599 295 Ft-os mérleg
főösszeggel elfogadja a 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásról szóló
beszámolót és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak elfogadásra
ajánlja.

•

•

•
•

•

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a 2018. évben megrendezésre
kerülő Rendvédelmi Napon társszervezőként részt kíván venni.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Xl. Kőbányai Rendvédelmi
Nap kiadásira társszervezőként 500 OOO Ft fedezetet biztosít az alapítványi keret
terhére.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a kőbányai tűzoltók általános
iskolai korú 22 gyermek részére 5 OOO Ft értékben Edenred beiskolázási támogatást
biztosít. az alapítványi keret terhére.
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•

•
•

•

•

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma Szombati Mihály tűzoltó
főtörzsőrmester halálának 4. évfordulója alkalmából 25 OOO Ft támogatást biztosít a
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére a megemlékezés kiadásaira az
alapítványi keret terhére.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az idei évben is
megrendezi az Év Tűzoltója 2018 Díj programot.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy szakértő
bevonásával 1 OOO OOO Ft keretösszeg biztosítása mellett defibrillátort vásárol a X.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére az alapítványi keret terhére .
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma Az „Év Kőbányai Tűzoltója" díj
átadási ünnepség, annak lebonyolításához fűződő kiadásokhoz 50 OOO Ft
keretösszeget biztosít az alapítványi keret terhére.
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az év végi
karácsonyi ünnepség működési kiadásaira 100 OOO Ft keretösszeget biztosít az
alapítványi keretből.

IV.
EGYÉB ADATOK

2018.ÉV
1. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása
Kőbánya Tűzvédelméért

Közalapítvány 2018. évben költségvetési támogatást nem kapott.

2. vagyon felhasználása
2018. évben az alapítvány kiadásai között tárgyi eszköz beszerzés, anyagköltségek,
szolgáltatás igénybevételének költségei, rendezvények-programok szervezésének költségei,
személyi jellegű kifizetések és azok járulékai, egyéb működési költségek és egyéb
ráfordítások szerepelnek.

3. cél szerinti juttatások
A közalapítvány 2017. évben megalapította az Év tűzoltója díjat, ennek keretében 2018.
évben is történt kifizetés.

4.

vezető tisztségviselők

juttatásai

2018. évben ilyen kifizetés nem történt.

3

s.

központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól
kapott támogatás

2018. évben a közalapítvány SZJA 1%-ból 39 140 forintot, a Budapest Főváros X. ker.
Kőbányai Önkormányzattól, mint alapítótól 1 OOO OOO forint támogatást kapott.

6. egyéb támogatások

2018. évben az alapítvány támogatást kapott a Richter Gedeon Nyrt.-től 200 OOO forintot és
az Egis Gyógyszergyártói 100 OOO forintot.

Budapest, 2019. május 10.

~ufdit-

Marksteinné Molnár Ju ~

4
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könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2018.év

5.

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

····················

!01 Fővárosi Törvényszék
Beküldő

melléklet az előterjesztéshez

adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első

Viselt név:

!Marksteinné Molnár

!Julianna

Születési név:

!Molnár

!Julianna

Anyja neve:

!Gergelyfi

!Gizella

utónév

További utónevek

Születési ország neve:

.__!M_a"'""gy"'--ar_o_rs_za....:·g " ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

Születési település neve:

~!B_u_d~ap_e_st_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Születési ideje:

!1 j 9 j s! J J-~-~

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus

kitőltés

esetén másolt - nem írható -

mezők.)

Neve:
röbánya TOzvéclelméért Közalapftvány

Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

~-~-1 o Io Io l s l 91414 !
egész év [Xj
töredék év D ~@]~~ -@]~ -@]~
időszak

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem k!lldhetö bel

kezdete

Tárgyév:

j 2 1o j 1 j a !

~@]~~-~~-~~
időszak

vége
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Tárgyév:

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

!01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

00

töredék év

D 0@]~[!]-@]~ -@]~
időszak

kezdete

l2lol1lai

0@]~[!]-~~-~~
időszak

vége

Válassza ki, hogy a beszátrioló (és közhaszm'Jságl melléklet} az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy}
Szervezet neve:

!Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: ~~~~

Település: !Budapest

;::==~-------=============:::;---::-::-:--::-:---:-:--::-----,--;::::======:=:::
Közterület neve: !szent László
Közterület jellege:
!tér
====:::;--:-L-:é-p-cs-:ó:::,h-:-áz-:--;===~--=E=-m-e-:-1"""".'et:
Ajtó:""""-;:!======~
Házszám:
:::1

29.

_

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

DDDD

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Házszám:

Emelet:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeNezeti egység esetében: "AnyaszeNezet'')
Bejegyző

Ajtó:

@li]-@m-1 oIoIols 19 l4 !4 l

határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyi/vánftó határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység
képviselőjéneR neve:
Képviselő

aláírása:

Keltezés:
Budapest

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem

küldhető

bel
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Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

IKöbánya razvédelméén Közalapftvány

Az egyszerOsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

2 511

2 751

228

468

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

2 283

2 283

Forgóeszközök

1088

631

1088

631

3 599

3 382

Saját tőke

3 599

3 382

1. Induló tőke/jegyzett tőke

4 OOO

4 OOO

II. Tőkeváltozás/eredmény

1126

-401

-1527

-217

1. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

B.

1. Készletek
II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

e.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Ill . Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből
(köz asznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

'

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvlmy paplr alapon nem

3 599
küldhető
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
IKöbánya Tllzvédelméért Közalapftvány

Az egyszerasrtett éves beszámoló eredménykimutatása

előző

előző év
he/yesbftése

év

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző

előző év
helyesbítése

év

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

1400

1339

1400

1339

1 OOO

1 OOO

1 OOO

1 OOO

400

300

400

300

A. összes bevétel (1 +-2+3+4)

1400

1339

1400

1339

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1400

1339

1400

1339

1299

797

1299

797

534

569

534

569

7. Értékcsökkenési leírás

422

190

422

190

8. Egyéb ráfordítások

665

665

7

7

ebből:

- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből:

adományok

· 4. Pénzügyi
bevételei

5.

műveletek

Anyagjellegű

ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők

juttatásai

· 9. Pénzügyi
ráfordításai

műveletek

B. összes ráfordítás
(5+6+ 7+8+9)
ebből:

közhasznú tevékenység
ráfordításai

e. Adózás
(A-B)

előtti

eredmény

2 927

1556

2 927

1556

2927

1556

2 927

1556

-1527

-217

-1527

-217

-1527

-217

-1527

-217

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem

küldhető

bel
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
!Kőbánya TOzvédelméért Közalapftvány

Az egyszerüsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbftése

tárgyév

összesen
előző

év

előző év
helyesbftése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:

- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

1000

1 OOO

1 OOO

1 OOO

ebből:

- normatív támogatás

e. Az EuróJ?.ai Unió strukturális

alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költséi-

vetéséből

vagy más állam ól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
me~határozott részének az
ad zó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

39

39

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

400

300

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem

küldhető

bel

400

D

Igen

300

00

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
'Kőbánya TOzvédelméén Közalapítvány
1

1.2 Székhely: Szervezet
1rányítószám:

~~@]~

Település:

!Budapest

Közterület neve: !szent László
Házszám:

1

Lépcsőház:

129,

1

Közterület jellege:

1

1

ltér

Ajtó:

Emelet:
1

1

1

1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység
1

1

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

0000

Település:

1

1

Közterület neve: 1
Házszám:

Lépcsőház:

1

Közterület jellege:

1
1

1

Emelet:
1

1

1

1

1

1

Ajtó:
1

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:
l~ÉH~IE1·16111612l1I ~1l9lslsl'~
1.4 Nyilvántartási szám: ('~nyaszervezet·~
@I]-@TIJ-lol oIoIs 1914141
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
e]~e]~e]~~@]-e]-~~
1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység IMarksteinné Molnár Julianna
1

képviselőjének

neve:

1

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az. alapft6 oklratnakmegfele'lö, tt1zvédelemhez ,k apcsolódó rendezvények, versenyek kerültek
megrendezésre. EIOzO évekhez hasonlóan Idén Is megrendezésre kerültaKözéirPesti Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny és aXt. Kőbányai Rendvédelml Nap. Mindkét rendez.vényen az alapítvány
~rsszervezöként vett részt. A "Nyltott kapu" prevenciós program oktatási Intézmények, idös klubok
számára folyamatosan zajlott aX. kerületi Hivatásos TOzoltó-parancsnoksággal eg.yüttmilködve. A
közalapftvány a
évben alapított "Év tOzoltója" díjat Idén is átadta.

2017.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IBp.X. ke. tClzoltási tev.segítése, propaganda
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi CLXXV. 2011. évi CLXXV. tv.

1
1

1

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lKőbánia lakossága X kerületi Hiv. TOzoltó-parancsnokság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység féSbb eredményei:

12000

1
1

A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi lfjóságl Versenyen, a Xl. Köbányal Rendvédelmi Napon, a
"Nylton°kapu" prevenciós programokon a közalapftvány fö célja a kerületi lakosság tájéko.ztatása,
ltClzvédelml propaganda támogatása. figyelemfelhívás.

Ny.v.:1 .3 A nyomtatvény paplr alapon nem kUldhetö bel
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Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

rőbánya TOzvécfelméért Közalapttvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgyév
210

235

utalvány
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző

év

Tárgy év

6.

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

235

210

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

235

210

Vezető tisztségviselőknek

nyújtott juttatás
Előző

6.1 Tisztség

év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek

juttatás (mind sszesen):

Előző

év (1)

0
Tárgy év (2)

nyújtott

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem kOldhetc5 be!
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Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:
IÍ<öbánya Ttlzvédelméért Közalapítvány

(Adatok ezer forintban .)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző

év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1400

1339

ebből:

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

39

D. Közszolgáltatási bevétel
E, Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1400

1300

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 927

1556

534

569

2 927

1556

-1527

-217

1.

Ebből

személyi jellegO ráfordítás

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közremOködő közérdekO önkéntes
tevékenyséiet vé~ző személyek száma
&a közérdek önk ntes tevékenységről szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás

ellátottság mutatói

Mutató teljesftése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft]

~

D

Ectv. 32. § (4) b) {K1+K2>=0}

D
D

~

Ectv. 32. § (4) e) {(l1+/2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25}
Társadalmi támogatottság mutatói

~
Mutató teljesftése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02}

D

~

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5)

~

D

Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fő]

D

~

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel
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Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

!Kőbánya TOzvédelméért Közalapftvány

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könywizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

PK-442-03 Jegyzőkönyv ,

[&]

Eredetivel rendelkezik:

~

Melléklet csatolva:

D
D

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik: ·

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem k01dhetc5 bel

D

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
PK-442-04 Jelenléti ív

D

D
D
D
D
D
D
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