
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

~15 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő- testület részére 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vonatkozó jogszabályok alapján 
elkészítette a 20 ll. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 
pénzügyi mérlegét. A Közalapítvány 20 ll. évben három alkalommal ülésezett és 13 
határozatot hozott. 

A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma a 2012. május 17-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 3/2012. (V. 17.), 
valamint 4/2012. (V. 17.) határozataival elfogadta. A jegyzőkönyvet, a beszámolót, és a 
közhasznúsági jelentést az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 
novemberében a lemondott kuratóriumi tagok és a Felügyelő Bizottsági tagok helyébe új 
tagokat jelölt ki. A Fővárosi Törvényszék az egységes alapító okirat módosításait 2012. január 
31-én tudomásul vette, és a 12. Pk.65.158/1991/24. végzésével 1236. sorszám alatt az új 
személyi változásokat figyelembe véve bejegyezte. Az előterjesztés 4. melléklete. 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg és 
eredmény kimutatás) a 2011. évről, amelyet az előterjesztés 5. melléklete tartalmazz. 

II. Döntési j avaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány 20 ll. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Budapest, 2012. május" " 

1~--' ~l 
Kovács Róbert 
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KŐBÁNYAI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1102 Budapest, X., Szent László tér 29. 

Tel., fax: 431-8748 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. május 17-én megtartott ülésén, 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l. em. 100.) 

Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 

J elen vannak: 

Tanácskozási joggal: 

Tóth Béla 
Demeter Gyula 
Lados Józsefné 
Matkó Ottó 
Vincze Sándor 

Sárréti Zoltán 
Horváth Krisztián 
Tóth Balázs 

elnök 
tag 
igazoltan távol 
tag 
tag 

Felügyelő bizottság elnöke 
Felügyelő Bizottság tagja 
FB tag igazoltan távol 

Tóth Béla, a Kőbányai Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke köszönti a megjelent 
kuratóriumi tagokat, az FB elnökét és tagját. Megállapítja, hogy a kuratóriumi tagok közül 4 
fő megjelent, a kuratórium 4 fővel határozatképes. Tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy 
az Alapító Okirat értelmében a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök 
valamint a kuratóriumi ülésen résztvevő - annak kezdetén kijelölt és szavazással elfogadott
tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásá~al hitelesíti. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Vincze Sándort jelöljék ki. 

Elnök: A kuratórium 4 fővel határozatképes. 

1/2012. (V. 17.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Vincze Sándort megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

.. 

Elnök: Javasolja, ho·gy a kuratórium az alábbi napirendeket tárgyalja meg. Kéri a szavazatok 
megtételét 

Elnök: A Kuratórium 4 fővel határozatképes. 



2/2012. <Y· 17.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma az alábbiak szerint fogadja el 
napirendj ét: 
l. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
Előadó: Tóth Béla elnök 

2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
elfogadása 
Előadó: Tóth Béla elnök 

3. A bankszámla feletti rendelkezésijog rendezése 
Előadó: Tóth Béla elnök 

4. Egyebek 

l. napirendi pont: 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámolója 

Elnök: Megadja a szót Matkó Ottó tagnak. 

Matkó Ottó: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2006. évtől, öt évig volt elnöke a 
Kuratóriumnak. B_eszámol arról, hogy a 2011. évben összesen három alkalommal ülésezett a 
Kuratórium, amelyen összesen tizenhárom határozatot hoztak. 

Ismerteti a főbb határozatokat: 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének 
elfogadása 

• A BRFK személyállománya részére - munkakörülmények javítása érdekében 
860 OOO Ft értékű eszközbeszerzés, melynek átadására 2011. év elején került sor. 

• 200 OOO Ft értékű számítástechnikai eszközök beszerzése 
' • 2 db lézernyomtató, l db szkenner, karnerarendszer átadása a Kőbányai 

Önkormányzat részére 

Elnök: Megköszöni Matkó Ottó úrnak az elnöki munkáját. Ismerteti a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítválly 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Elmondja, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi munkatervében 
szerepel a Kőbánya· Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámoló. Kéri, hogy a 
szöveges indoklás figyelembevételével a kuratóriumi tagok a beszámolót fogadják el. 

Matkó Ottó: Egyetért az elnök által ismertetett beszámo lóval, és elfogadásra javasolja. 

Elnök: A Kuratórium 4 fővel határozatképes. 



3/2012. <Y· 17.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2011. ev1 
tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. 

2. napirendi pont: 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
elfogadása 

Elnök: Kéri a kuratórium tagjait, hogy a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi 
Közhasznúsági jelentését fogadják el. Az alapító okirat szerint a közhasznúsági jelentést meg 
kell jelentetni a kobanya.hu honlapon, illetve a Kőbányai Hírek havonta megjelenő havi 
lapban. 

Sárréti Zoltán: A Felügyelő Bizottság részéről egyetért az elnök által ismertetett 2011. évi 
Közhasznúsági jelentéssel, és elfogadásra javasolja a kuratóriumnak. 

Elnök: A kuratórium 4 fővel határozatképes. 

4/2012. fY. 17.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a "Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány 20 ll. évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót. 

3. napirendi pont: 

A bankszámla feletti rendelkezési jog rendezése 

Elnök: Elmondja, hogy az elnöknek mindenképpen rendelkeznie kell a bankszámla feletti 
rendelkezési jogával. Bejelenteti, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jogot Tóth Béla 
elnök és Matkó Ottó tag részére kívánja biztosítani. 

Jógáné Szabados Henrietta: Tájékoztatta az elnök urat, hogy a személyek kijelölésénél 
figyelembe kell venni, hogy a Ptk. 685. §(b) pontja szerinti közeli hozzátartozók: a házastárs, 
a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá~ az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a bejegyzett élettársa, a 
jegyes, a házastárs a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 
házastársa, és bejegyzett élettársa nem lehetnek azonos művelet során az aláírók. 

Matkó Ottó: Vállalja a bakszámla feletti rendelkezésijogot 

Elnök: A kuratórium 4 fővel határozatképes. 



5/2012. Q'. 17.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
önálló pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogot Tóth Béla elnök és Matkó Ottó tag 
részére biztosítja. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Lados Jószefné 
tag aláírása joga megszűnik. 
Felelős: elnök 
Határidő: a jogerőre emelkedést követően azonnal 

4. napirendi pont: 

Egyebek 

Elnök: Kéri a kuratóriumi tagokat, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
tanulmányozzák át. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Önkormányzat sajnos nem 
tudja támogatui a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt, mivel a 2012. évi költségvetése 
ezt nem teszi lehető vé. V él eménye szerint, szám os olyan lehetőség van, melyeket meg lehetne 
célozni, annak érdekében, hogy az Alapítvány támogatva legyen. 

Beszámol arról, hogy idén júniusban második alkalommal kerül meghirdetésre a Kis-Pongrác 
projekt, mellyel nagy összegű Európai Uniós támogatásratehet szert a kerület. Javasolja, hogy 
az Alapítvány nyújtson be pályázatot a Kőbányai Kis-Pongrác Lakótelep szociális célú 
városrehabilitáció címmel megjelenő bűnmegelőzési témakörben. 
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy egy éve a kerület rendvédelmi szervei értekezletet 
tartanak minden kedden a Hivatal épületében. Felsorolja a résztvevő szerveket, valamint 
beszámol tevékenységükrőL 

Véleménye szerint az Alapítvány révén támogatui lehetne a rendvédelmi napot, a rendőrségi 
oktatásokat, a bűnmegelőzési programokat, stb. 

Kéri, hogy mindenki mondjon magáról pár szót. 

A megjelentek bemutatkoztak, és beszámoltak eddigi tevékenységükről, valamint családi 
állapotukról. 

Ul 
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·······························:········ 
Vincze Sándor 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

K.m. f. 
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gáné Szabados Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
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Lados Józsefné (tag): 

Vincze Sándor (tag): . 

Sárréti Zoltán (FB elnök): 
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a Kőbányai Közbiztonságáért Közalapítvány 
2012. május 17-én csütörtökön 14.00 órakor 
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Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 

Beszámoló 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vonatkozó jogszabályok 
alapján elkészítette és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat elé 
terjeszti a 20 ll. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 
novemberében a lemondott kuratóriumi tagok és felügyelő Bizottsági tagok helyébe új 
tagokat jelölt ki. A Fővárosi Törvényszék az egységes alapító okirat módosításait 
2012. január 31-én tudomásul vette és a 12. Pk.65.158/1991!24. végzésével 1236. 
sorszám alatt az új személyi változásokat figyelembe véve bejegyezte. 

A szervezet céljának rövid leírása: Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést 
ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési 
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása. 

A Közalapítvány Kuratóriuma 2011. év folyamán 3 alkalommal ülésezett, összesen 13 
határozatot hozott. 
A Kuratórium elfogadta 2010. évi beszámolóját és közhasznúságijelentését. 

A kőbányai közrendvédelmi és bűnmegelőzési munka feltételeinek javításához a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya munkakörülményeinek 
fejlesztéséhez 860 OOO Ft értékben különböző eszközök beszerzéséről döntött (a 
tanácsterembe székek, hűtőszekrény, projektor vászon, szkenner, akkumulátor töltő, 
felvarrható és tépőzáras karjelzések), 2010. évben, amelyek egy részét még abban az 
évben, további eszközöket 20 ll. év elején szereztek be. A megvásárolt eszközök 
átadására a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére az időközben életbe lépett 
26/2010 (XII.29.) BM utasítá~ szabályzatának 2. pontjában foglaltak miatt nem 
valósulhatott meg, ezért az átadásra 20 ll. évben került sor. 

Szintén 20 l O-ben a Kuratórium a közbiztonsági és bűnmegelőzési munka informatikai 
fejlesztésére 2 millió forint összegben számítástechnikai eszközök vásárlásáról döntött 
a BRFK X. kerületi Rendő~kapitányság részére, amelynek egy részét 2010. évben, a 
további eszközök beszerzésére 2011. évben került sor. A megvásárolt összes eszköz 
átadására a fent említett okok miatt szintén 2011-ben került sor. 

A Kuratórium a kőbányai közbiztonsági és katasztrófavédelmi munka feltételeinek 
javításához hőlégbefúvó berendezéshez megtöltött PB gázpalackok és 2 db 
távolságvédelmi akciókészlet vásárlásáról döntött, melyet - szerződés keretében - a 
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség részére 2011. február 
04-én átadott. 
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A Kőbányai Közbiztonságáért Közalapítvány a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére 2011.11. 2-án átadott 2 db lézernyomtatót 288.355 Ft és l db 
scannert 81.477 Ft nettó értékben, illetve 2011.11. 9-én átadta a tulajdonában lévő 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házán lévő kamerarendszert, melynek nettó értéke 
319.205 Ft volt. 

A Kuratórium döntött arról, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által 20 ll. 
nyarán gyermekek részére szervezett bűnmegelőzési programokon a Szent György 
Hittanos Napközi Táborban, a Balatonlellei Napközis Táborban, az Arlói DÖK 
Táborban, valamint a Kőbányai Rendvédelmi Napon versenyeken, vetélkedőkön, 
bemutatókon 200 db fényvisszaverő nyakszalagot, 500 db fehér szmu 
acélbetétes,szalagot, 200 db szilikonos karkötőt, 500 db golyóstollat és 50 db 
fényvisszaverő baseball sapkát rendelt meg és osztott ki a részt vevő gyermekek 
részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek 

Budapest, 2012. május 17. 



Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2011. évi közhasznúsági beszámolója 

I. 
A szervezet alapadatai: 

Elnevezés: Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Képviselő: Matkó Ottó (20 12. január 31-ig), Tóth Béla (20 12. január 31-től) 
Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Levelezési cím: ua. 
Adószám: 19660877-1-42 
KSH szám: 19660877 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
A nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 12. Pk. 65.158/20., 2006. június 16. 
Nyilvántartási szám: 1236. 

A szervezet célj~.nak rövid leírása: Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést 
ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési 
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása. 

II. 
A mérleg adatok 

Pénzfelhasználás alakulása 20 ll-ben: 
Eszközök: 
Pénzeszközök: 
Tárgyi eszköz: 

Összesen: 

3.960.712 Ft 
1.785.864 Ft 
5.746.576 Ft 

Bevételek: 
Költségvetési támogatás: 
Önkormányzati támogatás az önkormányzattól tárgyévben: 
Támogatás külső szervezettől,(pénzeszköz) 
Tagdíj 
Értékesítés nettó árbevétele 
Egyéb bevétel. 
l %-os bevétel: 
Kapott bankkamat 

Bevételek összesen: 
~ 

Kiadások: 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: 
A szervezet által nyújtott cél szerinti támogatások összege: 
Befektetett eszköz beszerzés 
Kisértékű eszközbeszerzés 
Szállítási költség 
Fel nem használt támogatás visszafizetése 
Pénzforgalmi jutalék 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.110 Ft 
4.243 Ft 

14.353 Ft 

o 
o 

476.815 Ft 
514.775 Ft. 

1.875 Ft 
21.055 Ft 

1.700 Ft 
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Számlavezetési díj 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 

Értékcsökkenési leírás 

Kiadások összesen: 

Eredmény: 

(Bank készlet) Pénzeszköz: (20 ll. december 31-én) 

III. 

Tartalmi beszámoló: 

12.120 Ft 
1.028.340 Ft 

725.638 Ft 

1.753.978'.Ft 

- 1.739.625 Ft 

3.960.712 Ft 

A Közalapítvány Kuratóriuma 20 ll. év folyamán 3 alkalommal ülésezett, 
összesen 13 határ<;>zatot hozott. 

A Kuratórium elfogadta 2010. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 

A kőbányai közrendvédelmi és bűnmegelőzési munka feltételeinek javításához 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya munkakörülményeinek 
fejlesztéséhez 860 OOO Ft értékben különböző eszközök beszerzéséről döntött (a 
tanácsterembe székek, hűtőszekrény, projektor vászon, szkenner, akkumulátor töltő, 
felvarrható és tépőzáras karjelzések), 2010. évben, amelyek egy részét még abban az 
évben, további eszközöket 2011. év elején szereztek be. A megvásárolt eszközök 
átadására a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére az időközben életbe lépett 
26/2010 (XII.29.) BM utasítás szabályzatának 2. pontjában foglaltak miatt nem 
valósulhatott meg, ezért az átadásra 2011. évben került sor. 

Szintén 20 l O-ben a Kuratórium a közbiztonsági és bűnmegelőzési munka 
informatikai fejlesztésére 2 millió forint összegben számítástechnikai eszközök 
vásárlásáról döntött a BRFK X, kerületi Rendőrkapitányság részére, amelynek egy 
részét 2010. évben, a további eszközök beszerzésére 2011. évben került sor. A 
megvásárolt összes eszköz átadására a fent említett okok miatt szintén 20 ll-ben került 
sor. 

A Kuratórium a kőbányai közbiztonsági és katasztrófavédelmi munka 
feltételeinek javításához hőlégbefúvó berendezéshez megtöltött PB gázpalackok és 2 
db távolságvédelmi ~kciókészlet vásárlásáról döntött, melyet - szerződés keretében - a 
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség részére 2011. február 
4-én átadott. 

A Kőbányai Közbiztonságáért Közalapítvány a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére 2011. ll. 2-án átadott két db lézernyomtatót 288 355 Ft és egy 
db scannert 81 4 77 Ft nettó értékben, illetve 20 ll. ll. 9-én átadta a tulajdonában lévő 
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Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házán lévő kamerarendszert, melynek nettó értéke 
319 205 Ft volt. 

A Kuratórium döntött arról, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által 
20 ll. nyarán gyermekek részére szervezett bűnmegelőzés i programokon a Szent 
György Hittanos Napközi Táborban, a Balatonlellei Napközis Táborban, az Arlói 
DÖK Táborban, valamint a Kőbányai Rendvédelmi Napon versenyeken, 
vetélkedőkön, bemutatókon 200 db fényvisszaverő nyakszalagot, 500 db fehér színű 
acélbetétes,szalagot, 200 db szilikonos karkötőt, 500 db golyóstollat és 50 db 
fényvisszaverő baseball sapkát rendelt meg és osztott ki a részt vevő gyermekek 
részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek 

Budapest, 2012. május 17. 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 2012. május 17-ei 
ülésén a 4/2012. (V. 17.) határozatával fogadta el a 2011. évi közhasznúsági jelentését 
és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2012. május 17. 



1'·<h~ rt. 
Ilo(( • .Q r. o 3. 

Fővárosi Törvényszé~ 1 
1055 Budapest, 
Markó u.27. 
12.Pk. 65.158/1991124. 

VÉGZÉS 

A bíróság elrendeli 1236. sorszám alatt nyilvántartásba vett 
Közalapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

' 

Az alapítvány székhelye megyáltozott: 
Az új székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az alapítvány képviselete megyáltozott. 
Matkó Ottó képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő neve és lakcíme: 
Tóth Béla (211 9 Pécel, Felsősor u. 127.) 

A kezelő szerv összetétele megyáltozott. 

'EST FŐ\'·-.( X.GS Y .. KERÜL~
~.\.NYAI (': KO~l'/íANYZAT 

.Polgármc:-•c:ri. Hivatala 

l lktatósz8mK.!.9h.:?.;2" 5 1-0.~.?:::. X\\\. 

ZOíZ i-.1ÁJ 7 

Elöszám: .............. db 
melléklet 

Bleicher Ferenc, Nyulász János és Kádár Lukács kuratóriumi tagsága megszűnt. 

A kezelő szerv új tagjainak neve és lakcíme: 
Tóth Béla (211 9 Pécel, Felsősor u. 127.) 
Demeter Gyula (1106 Budapest, Heves u. 58.) 

Lados Józsefné, Matkó Ottó és Vincze Sándor kuratóriumi tagsága változatlan. 

A bíróság egyebekben az alapító okirat 2012. január 31. napján kelt módosításait 
tudomásul veszi. 

Az alapító okirat módosításának időpontj a: 2012. január 31. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 
Fővárosi Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet 
benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultat, hogy az Ítélőtábla előtti 
eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi 
képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja. 



Indokolás 

Az alapító kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások 
nyilvántartásorr történő átvezetése iránt. 
A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a 
törvényes előírásoknak. 

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) 
bekezdés, valamint a civil sze~ezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (l) bekezdése alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte. 

Budapest, 2012. április 18. 

dr. Lódi Petra Szilvia s.k. 
bírósági titkár 
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Egyszerűsített éves beszámoló 
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a vállalkozás vezefuje 

(képviselője) 
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Cégjegyzék száma l....___.l____.l____./____.l____.l____.l____./____./____..l____../____..1____.1 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

Az üzleti év mérlegfordulónapja: .ZOl l DECt::- !v/ AE/0 3-f. (év/hó/nap) 

Sor
szám A tétel megnevezése 

a b 

Ol. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 

02. l. IMMATERIÁLIS JAVAK 

03. 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

05. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

07. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

08. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 

09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 

10. l. KÉSZLETEK 

ll. Il. KÖVETELÉSEK 

12. ll. sorból: Követelések értékelési különbözete 

13. ll. sorból: Szánnazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

14. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 

15. 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 

Előző év 

c 

30.31 

3D3) 

Előző év(ek) 
módosításai 

d 

adatok E Ft-ban 

Tárgyév 

e 

~--~--------~--------------------------------~------------.-------------.------------· 

S1Jj t[ 18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 
JOó 6 
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Cégjegyzék száma ._l _IL......io.-JL....···. ·.......... • J._/ --~......--~....../ ---L-1 ---L----L----L----l----L---1 

Sor-
szám 

a 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

&gyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 
Források (passzívák) 

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 20 J) DE CEU t3EfL .31 (év/hó/nap) 

A tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) 
módosításai 

b c d 

D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 8006 
I. JEGYZETT TŐKE 11.95 

20. sorból: visszavásátolt tulajdoni részesedés névértéken 

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 

III. TŐKETARTALÉK 363+ 
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 

V. LEKÖTÖTTTARTALÉK 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok) 

Értékehelyesbítés értékelési tartaléka 

Valós értékelés értékelési tartaléka 

VII. MÉRLEG SZERlNTI EREDMÉNY - JJ26 
E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 

I. HÁ TRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
• 

34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 

34. sorból: Szánnazékos ügyletek negatív értékelési különbözete 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 

Keltezés: .QP!).f}P..J;.~I.;. ..... U!./.~ ...... H.d!?0. ... :0. 

adatok E Ft-ban 

Tárgyév 

e 

jtíl f-
l!B5 

6 231 

·- tl~ c 



Cégjegyzék száma LI_.~...I_...~..I_..JI _ _J__...LI_----li _ _J__J.__.J._...J..._....___J 

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készJtett 
EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA 

"A" változat 

Az üzleti év mérlegfordulónapja: :60) l !JELEN./YE.~ 0.). (év/hó/nap) 

adatok E Ft-ban 

Tétel
szám 

a 

A tétel megnevezése 

b 

I. Értékesítés· nettó árbevétele 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

III. Egyéb bevételek 

III. sorból: visszaírt értékvesztés 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 

V. Személyi jellegű ráfordítások 

VI. Értékcsökkenési leírás 

VII. Egyéb ráfordítások 

VII. sorból: értékvesztés 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(I.± II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII.) 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 

VIII. sorból: értékelési különbözet 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

IX. sorból: értékelési különbözet 

B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 

c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 

X. Rendkívüli bevételek 

XI. Rendkívüli ráfordítások 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 

E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 

XII. AdófiZetési kötelezettség 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 

Előző év 

c 

tóJ3S 

- 1.5 

-JJ2G 

Előző év( ek) 
módosításai 

d 

Tárgyév 

e 

J o 

-l!JD 

- 10 

- l1~D 



Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
ll 02 Budapest Szent László tér 29. 
Adószám: 19660877-1-42 

Közhasznú eredménykimutatás 

2011. ÉV 

adatok E Ft-ban 

Sor- A tétel megnevezése Előző Előző év( ek) Tárgy év 

szám év helyesbítései 

a b c d e 

l. A. Összes közhaszn ú tevékenység 4 849 14 
bevétele 

(1.+2.+3.+4.+5. sorok) 

2. l. Közhasznú célú müködésre kapott 4 800 o 

támogatás 

3. a. alapítótól 4 800 o 

4. b. központi költségvetéstől o o 

5. c. helyi önkom1ányzattól o o 

6. d. egyéb, ebből l o/o ............ 4. 43 4 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás o o 

8. 3. Közhasznú tevékenységből o o 
szám1azó bevétel 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel o o 

10. 5. Egyéb bevétel 6 10 

ll. B. Vállalkozási tevékenység bevétele o o 

12. C. Összes bevétel (A.+B.) 4 849 14 

.·-.··' 
' "· .. ~ 



.l/:.13. D. Közhasznú tevékenység í;;_; 

;:",, ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

14. l. Anyagjellegű ráfordítások 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 

16. 3. Ertékcsökkenési leírás 

17. 4. Egyéb ráfordítások 

18. 5. Pénzügyi müveletek ráfordításai 

19. 6: Rendkívüli ráfordítások 

20. E. Vállalkozási tevékenység 
ráfordításai 

(1.+2.+ 3.+4.+5.+6.) 

21. l. Anyagjellegű ráfordítások 

22. 2. Személyi jellegü ráfordítások 

23. 3. Ertékcsökkenési leírás 

24. 4. Egyéb ráfordítások 

;-_), 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

26. 6. Rendkívüli ráfordítások 
• 

.. 

27. F. Összes ráfordítás {D.+E.) 

28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 

29. H. Adófizetési kötelezettség 

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 
(G.-H.) 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 
(A.-D.) 

6 675 1754 

6 135 993 

o o 

519 726 

o 21 

21 14 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

6 675 l 754 

-1826 -l 740 

-l 826 l,4ság"'áé,.~ -l 7 40 
/ ;P).\)\\ . , . , ~ó ~ 
/;: ... ,,~ '\\ 

~B~u-d~a-pe~s-t,-2_0_1-2--0-5--2-1------------------L------~~!~~iU-~~r·--icl 



, ·Kőbánya KÖzbiztonságáért Közalapítvány 
1102 Budapest Szent László tér 29. 
Adószám: 19660877-1-42 

; ,. 

Egyéb adatok 

2011. ÉV 

l. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 20 ll. évben költségvetési szervtől nem kapott 
támogatást. 

2. vagyon felhasználása 

2011. évben az alapítvány kiadásai között csak bankköltségek, szállítási költség és a terv 
szerint értékcsökkenés szerepel, személyi jellegű kifizetés nem történt. 

3. cél szerinti juttatások: 

20 ll. évben az alapítvány továbbadási céllal nagyértékű eszközöket szerzett be 4 77 e forint 
értékben és kisértékű eszközöket 515e forint értékben. 

4. vezető tisztségviselők juttatásai 

20 ll. évben ilyen kifizetés nem történt. 

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

20 ll. évben az alapítvány nem kapott támogatást. 

Budapest, 2012-05-21 


