
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

jbL, szám ú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
munkaterve alapján a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elkészítette a 2016. évi 
tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját, a közhasznúsági jelentését és az éves 
beszámolót a 2016. évről. A Közalapítvány a 2016. évben három alkalommal ülésezett, és 19 
határozatot hozott. 

A 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
kuratóriuma a 2017. május 29-én megtartott ülésén megtárgyal ta, és a l 0/2017. (V. 29.), 
valamint a 11/2017. (V. 29.) határozataival elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a 2016. évi 
tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót, a 2016. évi beszámolót, az egyszerűsített 
beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és az éves beszámolót a 2016. évről az előterjesztés 
2., 3., 4., 5. és 6. 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 l. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. június " (~. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza!Jnsztián 
jegyző ( .(. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.• ./2017. (VI. 21.) határozata 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
1102 Budapest, X., Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT 

Az ülés időpontja: 2017. május 29. 

A kivanatot kapja: Marksteinné Molnár Julianna elnök 

Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2016. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak 
elfogadásra ajánlja. 

Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elfogadja a "Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót. 
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J , mellék.let az előterjesztéshez ..................... 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
1102 Budapest Sze nt László tér 29. 
Adószám: 18153550-1-42 

-·· 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

2016. ÉV 

A közalapítvány 2016. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források fő összege 
egyezően 5 125 878 Ft-ban teljesült. 
Ez a 2015. évi mérleg fő összegéhez viszonyítva 220 688 Ft növekedést mutat. A 
befektetett eszközök értéke 309 184 Ft-tal csökkent, a forgóeszközök értéke 529 872 
Ft-tal nőtt. 

A befektetett eszközök csökkenését a 2016. évi értékcsökkenés elszámolása okozta. 

A forgóeszközök növekedését a pénzeszközök növekedése okozta. 

A közalapítvány 2016. évi mérleg szerinti eredménye 220 688 Ft. 

Bevételként lett elszámolva a Kőbányai Önkormányzattól kapott 3 OOO OOO Ft. 
támogatás, a vállalkozásoktól támogatásként kapott összegek. Támogatást a Richter 
Gedeon gyógyszergyártól (300 OOO Ft), az Egis gyógyszergyártól (100 OOO Ft) kapott 
az alapítvány. 
A személyi jövedelem adó l %-ból az alapítvány számlájára 3 392 Ft érkezett. Bevétel 
volt még a bankszámlán lévő összeg utánjáró kamat 195Ft. . 

2016. évben az összes bevétel 3 403 587 Ft volt. 

Kiadások között szerepeinek a rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltség, 
szolgáltatások igénybevétele, működési költségek, a bankköltségek, a tervszerinti 
értékcsökkenés elszámolása (309 184 Ft). 2016. évben az alapítvány l OOO OOO Ft. 
támogatást nyújtott a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet Egyesületnek. 

2016. évben az összes kiadás 3 182 899 Ft. volt. 



CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG 2016. ÉV 
(AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) 

Rendezvények rendezése 
• Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása 
• Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása 

társrendezőként 

462 463.-

277 174.-

2016. év április 8-án lett megrendezve 6 kerület iskaláinak a részvételével, a közép
pesti katasztrófa védelmi ifjúsági verseny. A verseny szervezésében társszervezőként 
vettünk rész. A versenyre az V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerületekből összesen 42 
csapat, 27 általános iskola és 15 középiskola nevezett be. A verseny célja, hogy a 
résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkorulffiak megfelelően adjanak 
számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak 

A IX. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely 2016. augusztusban lett 
megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a 
rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a 
munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása -
céljának is megfelel. 
A rendezvények költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget 
fordított. 

E két rendezvény költsége összesen: 739 637 Ft volt. 

Szombati Mihály emlékére 19 666.-

Szombati Mihály tűzoltó halálának évfordulója alkalmából. a Tűzoltóság épületében 
emlékhely lett kialakítva, melyhez az alapítvány mécsesekkel és koszorúval járult 
hozzá. 

TÉRKÖZ pályázat 

2016. évben az alapítvány sikeresen pályázott a TÉR-KÖZ-2016/04-1 FPH05911352-
12013 pályázaton. Az igényelt támogatás l OOO OOO Ft. volt, amely összeg meg is 
érkezett a bankszámlára két részletben. (20 16. 06. 09-én előleg 600 OOO Ft, és 
2016.12.08-án 400 OOO Ft) 
Az alapítványnak a pályázathoz kapcsolódóan l OOO 814 Ft kiadása lett. 
A kiadások között szerepelt tájékoztató füzetek készítése, nyomtatása, 
rendezvényszervezés, ajándéktárgyak vásárlása, emléklapok, az alapítvány logójával 
ellátott tollak, neon pánt, led-lámpa vásárlása. 

Budapest, 2017. május 15. 
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~ . malléklet az előterjesztéshez ...................... 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
2016. évi beszámolója 

I. 

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 

Pénzfelhasználás alakulása 20 16-ban: 
Eszközök: 
Tárgyi eszközök: 
Pénzeszközök 
Befektetett pénzügyi eszköz: 

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

Bevételek összesen: 

620 209 Ft 
2 223 022 Ft 
2 282 647 Ft 
5 125 878 Ft 

o 
3 OOO OOO Ft 

400 OOO Ft 
o 
o 
o 

3 392 Ft 
o 
195Ft 

3 403 587 Ft 

l 



Kiadások: 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: 
A szervezet által nyújtott támogatások összege: 
Anyagköltség 
Szolgáltatás igénybevétele 
Reprezentáció, üzleti ajándék 
Pénzügyi szolgáltatás díjai: 
Egyéb költségek: 

Pénzforgalmi kiadások összesen: 
Értékcsökkenesi leírás 

Kiadások összesen: 

Eredmény: 

Bankszámla egyenlege: (2016. december 31-én) 

III. 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

o 
l OOO OOO Ft 

490 325 Ft 
l 072 948 Ft 

249 010 Ft 
38 766 Ft 
22 666 Ft 

2 873715Ft 
309184Ft 

3 182 899 Ft 

220 688 Ft 

2 223 022 Ft 

• A Közalapítvány 2016. évben összesen 3 alkalommal ülésezett, és összesen 19 
határozatot hozott. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy 2016. 
április 8-án a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny társszervezőjeként 
a MERKAPT Maraton Sportközpontban (1106 Budapest, Maglódi út 12/A.) vesz 
részt. A rendezvény lebonyolításával, szervezésével kapcsolatos kiadások költségeire 
bruttó 400 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló alapítványi keret terhére. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma Marksteinné Molnár Julianna 
elnök tájékoztatóját - a TÉR_KÖZ-2016/04-1 mini-projekt keretében elkülönített 
Programalap felhasználásával megvalósuló "Bűnmegelőzés, baleset megelőzési és 
áldozatvédelmi tanácsadás témakörben benyújtott l OOO OOO Ft összegű pályázaton 
való részvételéről - elfogadta. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy 2016. 
évben a Kőbánya a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési 
tevékenységek elősegítéséhez, valamint a közalapítvány működésével kapcsolatos 
dologi kiadások költségeire bruttó l 00 OOO Ft keretösszeget biztosít, me ly összeg az 
elszámolást követően újból meghatározásra kerül. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadták. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta a "Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentéséről" szóló 
beszámolót. 
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• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a TÉR_KÖZ projekten: 
Lakosságvédelem Újhegy 2016. címmel elkészült beszámolót, valamint a projekten 
részt vevő meghívott előadók tevékenységét elfogadta .. Az l OOO OOO Ft összegű 
támogatásból 418 050,-Ft-ot a programokra és 581 950 Ft-ot a kiadvány költségeire 
fordítottak az alapítvány kerete terhére. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részéről 2016. 
augusztus 16-:án beérkezett 2 OOO OOO Ft összegű támogatást befogadta, melyet a 2016. 
évben megvalósuló programokra fordított. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy 
társszervezőként részt vesz az Óhegy parkban 2016. augusztus 27-én 
megrendezendő IX. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a tűzmegelőzési, tűzoltási, 
mentési, közrendvédehni, őrzési és egyéb feladatok költségeihez bruttó 250 OOO Ft 
keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló alapítványi keretből 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratórium~ a 2014. évben elhunyt 
Szombati Mihály tűzoltó tiszteletére 2016. szepternber l-jén megrendezésre kerülő 
megemlékezésre bruttó 20 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló 
alapítványi keretbőL 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriurna a Budapest Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesület (1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.) részére a 2016. 
szepternber l O-én és ll-én Kőbányán megrendezett tűzvédelmi gyakorlat programra, 
az állomány továbbképzéséhez és gyakoroltatásához, valarnint az eszközök 
beszerzéséhez és fejlesztéséhez megállapodás keretében bruttó l OOO OOO Ft összegű 
támogatást biztosított a rendelkezésére álló 2016. évi alapítványi keretbőL 

IV. 

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG 2016. ÉV 
(AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) 

Rendezvények rendezése 
• Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása 
• Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása 

társrendezőként 

462 463.-

277 174.-

2016. év április 8-án lett megrendezve 6 kerület iskaláinak a részvételével, a közép-pesti 
katasztrófa védelmi ifjúsági verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk rész. 
A versenyre az V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerületekből összesen 42 csapat, 27 általános 
iskola és 15 középiskola nevezett be. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok elméletben és 
gyakorlatban, életkoruknak rnegfelelően adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti 
ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak 
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A IX. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely 2016. augusztusban lett 
megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a 
rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók 
tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása- céljának is megfelel. 
A rendezvények költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget 
fordított. 

E két rendezvény költsége összesen: 739 637 Ft volt. 

Szombati Mihály emlékére 19 666.-

Szombati Mihály tűzoltó halálának évfordulója alkalmából a Tűzoltóság épületében 
emlékhely lett kialakítva, melyhez az alapítvány mécsesekkel és koszorúval járult hozzá. 

TÉRKÖZ pályázat 

2016. évben az alapítvány sikeresen pályázott a TÉR-KÖZ-2016/04-1 FPH059/1352-12013 
pályázaton. Az igényelt támogatás l OOO OOO Ft. volt, amely összeg meg is érkezett a 
bankszámlára két részletben. (2016. 06. 09-én előleg 600 OOO Ft, és 2016.12.08-án 400 OOO 
Ft) 
Az alapítványnak a pályázathoz kapcsolódóan l OOO 814 Ft kiadása lett. 
A kiadások között szerepelt tájékoztató füzetek készítése, nyomtatása, rendezvényszervezés, 
ajándéktárgyak vásárlása, emléklapok, az alapítvány logójával ellátott tollak, neon pánt, led
lámpa vásárlása. 

v. 

EGYÉB ADATOK 

2016. ÉV 

l. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évben költségvetési támogatást nem kapott. 

2. vagyon felhasználása 

2016. évben az alapítvány kiadásai között anyagköltségek, szolgáltatás igénybevételének 
költségei, rendezvények szervezésének költségei, személyi jellegű egyéb kifizetések, 
működési költségek szerepeinek 

3. cél szerinti juttatások 

2016. évben a közalapítvány l OOO OOO Ft támogatás nyújtott a Budapest Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesület részére. 

vezető tisztségviselők juttatásai 

2016. évben ilyen kifizetés nem történt. 
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5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól 
kapott támogatás 

2016. évben a közalapítvány SZJA 1%-ból 3 392.- forintot, a Budapest Főváros X. ker. 
Kőbányai Önkormányzattól, mintalapítótól3 OOO OOO.- forint támogatást kapott. 

6. egyéb támogatások 

2016. évben az alapítvány támogatást kapott a Richter Gedeon Nyrt-től 300 OOO.- forintot és 
az Egis Gyógyszertártól l 00 OOO.- forintot. 

Budapest, 2017. május 15. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

PK-242 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

lot Fővárosi Törvényszék 

2016.év 

s- . malléklet az előterjesztéshez 
•••••• ':i ............ . 

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

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: L.:IG:..:u:.=b.Lje::.:n=----------1 lndikó !Magdolna 

Születési név:J L.: G:..:u:.=b.Lje::.:n=----------1 lndikó !Magdolna 

Anyja neve: l Bölcsies \Magdolna 

Születési ország neve: !Magyarország 

~==========================~ Születési település neve: LIB:....:.u:.::d::::ap~e....:..st.:._ ______________________ _.. 

Születési ideje: 11191710 1-~-0] 

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 
(Elektronikus kitöltés eselén másolt- nem írható - mezők.) 

Neve: 

röbánya TCizvédelméért Közalapítvány 

Nyilvántartási szám: ~-~-l o j o j o jsj9j4j4j 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatbóli Nyomtatva: 2017.05.30 15.32.03 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

A szervezetet nyilvántartó bfróság megnevezése: 

lo1 Fővárosi Törvényszék 

2016.év 

PK-242 

Tárgyév: 

lz l o j1jsj 

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! 

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

Kőbánya Tűzvéclelméért Közalapítvány 

Szervezet székhelye: 

lrányftószám: 00~0 Település: laudapest 

~~--------~========~~~~~~~====~ Közterület neve: lszent László Közterület jellege: l tér 

Házszám: :=,2=9========~L--:;é-:::p~cs:-;ó;;::,h-;áz:::-;======::::;---;E:::m::e~le~t: Ajtó··.~..... -ri ======~ 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Település: lrányftószám: DDDD 
Közterület neve: -;::=::::::::_ ______ ~===============;--~K:-ö--:zt:e-::;ru:-;-.le=-::t-:-je:-;1;-::le-:::g-::-e:-: --;:::::======:::=:; 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet") 

@li)-@TI:]-1 o l o l o lsj9j4j4) 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánftó határozat száma) 

[illJ.ffi.JsjlJslzllDIIllslslsJI[ili] 

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

S~eryez~!_/ Jogi személy szervezeti egység 
kepvJseloJének neve: _ •... ~ .. ""·· Marksteinné Molnár Julianna 

Képviselő aláfrása: .~.~...,.·:c""\:~;.;.;''';.,.' · .... ···.._i(·_:~_~ . ...:.......,...___.a.:...!=~___;:~::__:=~-_,&;-_;:",.-----
( ::· 

.~~ 

\\ ~</ 
• .. / ,oj 

· .:·t~-(~;~:;;;m00 -~~ -~~ 
Keltezés: 

Budapest 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2016.év 
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve: 

Kőbánya Tl1zvédelméért Közalapitvány 

PK-242 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTfVÁK) 

A. Befektetett eszközök 3 212 2 903 

l. Immateriális javak 

11. Tárgyi eszközök 929 620 

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 2 283 2 283 

B. Forgóeszközök 1693 2 223 

l. Készletek 

ll. Követelések 

lll. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 1693 2 223 

c. Aktfv időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 905 5126 

FORRÁSOK (PASSZfVÁK) 

D. Saját tőke 4 905 5126 

l. Induló tőke/jegyzett tőke 4 OOO 4 OOO 

ll. Tőkeváltozás/eredmény 1410 905 

lll. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) ·505 221 

VI. Tárgyévi erdernény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

l. Hátrasorolt kötelezettségek 

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 905 5126 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatbóli Nyomtatva: 2017.05.3015.20.01 



.-----~-------------------------------,--------

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2016.év 

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve: 

PK-242 

lt<öbánya TOzvédelméért KözaJaprtvány l 
L--. ----------·------· 

-

Az egyszerOsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 832 3 403 832 3 403 

ebbol: 

- tagdíj, 
alapítótól kapott befizetés 3 OOO 3 OOO 

-
- támogatások 832 400 832 400 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 211 211 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 1043 3 403 1043 3 403 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 832 3 403 832 3 403 

·-
5. Anyagjellegű ráfordftások 1151 1625 1151 l 625 

6. Személyi jellegű ráfordítások 9 249 9 249 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatás ai 

7. Értékcsökkenési lefrás 388 309 388 309 

8. Egyéb ráfordítások 1 OOO l OOO 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
(5+ 6+ 7+8+9) 1548 3183 1548 3183 

ebből: közhasznútevékenység 
ráfordítás ai 1548 3183 1548 3183 

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -505 220 -505 220 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -505 220 -505 220 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2016.év 
Szarvezet l Jogi személy szarvezeti egység neve: 

r<öbánya TCizvédelméért Kö.zalapitvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év előző év előző év 
helyesbftése 

tárgyév 
helyesbftése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 3 OOO 

C. Az EuróP,ai Unió strukturális 
alapjaiból, rlletve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Normatív támogatás 

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
renaelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. 32 3 
törvény alapján kiutalt összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

Könyvvizsgálói záradék 
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

tárgyév 

D Igen 

előző év 

32 

PK-242 

-~---~------

(Adatok ezer forintban.) 
-

Összesen 

előző év tárgyév 
he/yesbftése 

--
3 OOO 

3 

[XI Nem 
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)1, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet ~~ egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

i PK-242 

2016.év 
IT 

1. Szarvezet l Jogi személy szarvezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szarvezet 

!Kőbánya TCizvédelrnéért Közalapítvány 

l 
1.2 Székhely: Szarvezet 

Irányítószám: 00@)~ Település: 
laudapest l 

Közterület neve: jszent László l Közterület jellege: j tér l 
Házszám: 

129. l Lépcsőház: l l Emelet: l l Ajtó: l 
1.1 Név: Jogi személy szarvezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szarvezeti egység 
Irányítószám: DDDD Település: 

l 

Közterület neve: l l Közterület jellege: l l 
Házszám: l l Lépcsőház: l l Emelet: l l Ajtó: 

l l 
1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: lim·~·lsj1js!2l11 i'!l]sjsjsl/~ 
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'') @li)-@ID-1 o l o l o lsl91414) 
1.5 Szarvezet l Jogi személy szarvezeti egység adószáma: ~~~~@]~~@]-~-@]~ 
1.6 Szarvezet l Jogi személy szarvezeti egység 
képviselőjének neve: IMarksetinné Molnár Julianna l 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

lAz alapftó okirat alapján a kőbányai lakosság részére Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny és a IX. 
Kőbányai Rendvédelmi Napok társszervezöként való részvétel. szervez.és, bonyolítás . 
... ÉR-KÖZ pályázaton elnyert összeg sikeres fell1asznáJása Jlakossági tájékoztatásra, foglalkozásokra. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 
!sp. x. ker. tűzoltási tev. segítése, eroeaganda l 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi CLIIV.tv. 1990. évi LXV. tv.l 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: f 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesOiők létszáma: L l 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A közalapítvány részt ven a Katasztrófavédelmi Ifjúsgi verseny és a IX: Rendvédelmi Nap szervezésében, 
llonyolitásában társszervezöként. TÉR-KÖZ pályázat Lakosságvédelem Újhegy 2016 mini projekt 
keretében előadásokat foglalkozásokat tartott. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

PK-242 

2016.év 
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Kőbánya Tazvédelméért Közalapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

pénzeszköz o 1 OOO 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti j utattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) o l OOO 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) o l OOO 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

o o 
6.2 Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindcisszesen): o o 
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A kettős könyvvitelt vez~tő egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és :k;özhasznúsági melléklete 

PK-242 

2016.év 
~------~--------------------------------,,-------------------------L------
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Kőbánya TCizvédelméért Közalapftvány l 
l-.-------------------+---------------- . .J 

7. Közhasznú jogállás megállapftásához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
! 

B. Éves összes bevétel 
• 

1043 3 403 

ebből: 
i 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

' 32 3 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

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)] 1011 3 400 

H. összes ráfordftás (kiadás) 1548 3183 

l. Ebből személyi jellegO ráfordítás 9 249 

J. Közhasznú tevékenység ráfordftásai 1548 3183 

K. Tárgyévi eredmény -505 220 

L. A szervezet munkájában közremOködő közérdekO önkéntes, 
tevékenysé%et vé~ző személyek száma 
~a közérdek önk ntes tevékenységről szóló 
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32.§ (4) a) {(81+82)12 > 1.000.000, -Ft] ~ D 
' ' 

Ectv. 32.§ (4) b) {K1+K2>=0] 
' D [&J 

Ectv. 32.§ (4) c) {(/1+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D [&J 

Társadalmi támogatottság mutatói 
i 

Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(G1 +G2) >=0,02] 
! 

D ~ 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] ~ D 
Ectv. 32. § (5) c) {(Ll +L2)12>= 10 főj D [&J 

l • 
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatbóli Nyomtatva: 2017.05.30 15.20.01 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2016.év 
Szervezet l Jogi személy szarvezeti egység neve: 

PK-242 

r:--:---:-----::-:-o---:-:--=o---:---:--~--------------------------~-1 

ILK_o_bá_n_y_a_r_o_zv_é_d_,e_lm_é_é_n_K_o_·z_a_la_'P_rt_vá_n_.y ______________________________ j 

Támogatási program elnevezése: TÉR-KÖZ pályázat Lakosságvédelem Újhegy 2016 mini projekt 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés 00 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2016.05.09.-08.26. 

Támogatási összeg: l OOO OOO ,_ 

• ebből a tárgyévre jutó összeg: l OOO OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: l OOO OOO 

- tárgyévben folyósított összeg: l OOO OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezésa jogcfmenként: 

Személyi 230 010 

Dologi 769 990 

Felhalmozási 

összesen: l OOO OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A pályázat keretében tájékoztató füzetek, készítésére és nyomtatárára, rendezvényszervezésre, eloadásokra, 
l 

.-oglalkozások szervezésére fordította az elnyert öss,zeget. 

--·--

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Lakosságvédelemmel kapcsolatos tájéko,ztató füzet készítése és nyomtatása. 
1 Lakosság részére tájékoztató füzetek kiosztása 

Lakosságvédelemmel kapcsolatos elöadások, foglalkozások tartása. 
Gyermekek részére akadályverseny. 

_____ j 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

PK-242 

2016.év 
~--------~-----------------------------------------------------------------~--------Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve: 

rőbánya TOzvédelméért Közalapítvány 

Csatolt mellékletek 

PK-142-01 Könywizsgálói jelentés 
Me/lék/et csatolva: o 
Eredetivel rendelkezik: o 

PK-142-02 Szöveges beszámoló 
Me/lék/et csatolva: o 
Eredetivel rendelkezik: o 

PK-142-03 Jegyzőkönyv 
Me/lék/et csatolva: o 
Eredetivel rendelkezik: o 

PK-142-04 Jelenléti ív 
Me/lék/et csatolva: o 
Eredetivel rendelkezik: o 
Me/lék/et csatolva: D 

PK-142-05 Meghatalmazás 

Eredetivel rendelkezik: D 
Me/lék/et csatolva: D 

PK-142-06 Egyéb 

Eredetivel rendelkezik: D 
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatbóli 
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Statisztikai számjel 

ITI-l l 1·1 l l l l l .G . .' ........ rn~lléklet az előterjesztéshez 
Cégjegyzék száma 

A vállalkozás megnevezése: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí 
A vállalkozás címe: 1102 Budapest, Sze nt László tér 29. 
A vállalkozás telefonszáma: 

Éves beszámoló 
Általános üzleti évet záró 

2016 
üzleti évről 

"A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" 

Budapest, 2017.05.16 

P.H. 



va11a1Kozas neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi 

Statisztikal számjel: 18153550 
Cég)egyzékszám: 
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL 
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA 

MÉRLEG "A" változat- 2016 
Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban 

Sor-
Tétel megnevezése Előző év 

Előző év( ek) 
Tárgyév 

szám módosltásai 

a b c d e 

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 212 o 2 903 

2 l. IMMATERIÁLIS JAVAK o o o 

3 Alapftás-átszeNezés aktivált értéke o o o 

4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke o o o 

5 Vagyoniértékűjogok o o o 

6 Szellemi termékek o o o 
---

7 Üzleti vagy cégérték o o o 

8 Immateriális javakra adott előlegek o o o 
--··· 

9 Immateriális javak értékhelyesbftése o o o 

10 ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 929 o 620 

11 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok o o o 

12 Műszakl berendezések, gépek, járművek 407 o 407 
--

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 522 o 213 

14 Tenyészállatok o o o 

15 Beruházások, felújftások o o o 

16 Beruházásokra adott elölegek o o o 
·-·--

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbftése o o o 

18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 2 283 o 2 283 

19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 
--

20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban o o o 
-

21 Tartós jelentős tulajdoni részesedés o o o 
22 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési o o o 
23 Egyébtartósrészesedés 2 283 o 2 283 

24 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló o o o 
25 Egyéb tartósan adott kölcsön o o o 
26 Tartós hitelviszonyt megtestesftő értékpapfr o o o 
27 Befektetett pénzügyl eszközök értékhelyesbftése o o o 
28 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete o o o 

Budapest, 2017.05.16 



Vállalkozás neve: 

Statisztikal számjel: 

Cégjegyzékszám: 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí 

18153550 

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL 
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA 

MÉRLEG "A" változat - 2016 
Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban 

Sor-
Tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) Tárgyév 
szám módosftásal 

a b c d e 

29 8. FORGÓESZKÖZÖK 1 693 o 2 223 

30 l. KÉSZLETEK o o o 

31 Anyagok o o o 
--

32 Befejezetlen termelés és félkész termék o o o 
' --

33 Növendék·, hfzó-, és egyéb állatok o o o 

34 Késztermékek o o o 

35 Aruk o o o 

36 Készletekre adott elolegek o o o 

37 ll. KÖVETELÉSEK o o o 
38 Követelések áruszállftásból és szolgáltatásból (vevök) o o o 
39 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben o o o 
40 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő o o o 
41 Követelések egyéb vállalkozással szemben o o o 

··-
42 Váltókövetelések o o o 

-
43 Egyéb követelések o o o 
44 Követelések értékelési különbözete o o o 

-
45 Származékes ügyletek pozitiv értékelési különbőzete o o o 
46 lll. ÉRTÉKPAPIROK o o o 
47 Részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 
48 Jelentős tulajdoni részesedés o o o 
49 Egyébrészesedések o o o 
50 Saját részvények, saját üzletrészek o o o 
51 Forgatási célú értékpapirok o o o 
52 Értékpapirok értékelési különbözete o o o 
53 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 693 o 2 223 

54 Pénztár, esekkek o o o 
55 Bankbetétek 1 693 o 2 223 

56 c. AKTIV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK o o o 
57 Bevételek aktiv időbeli elhatárolása o o o 
58 Költségek, ráfordftások aktiv időbell elhatárolása o o o 
59 Halasztott ráfordftások o o o 
60 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 4 905 o 5 126 

Budapest, 2017.05.16 



vaualkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi 

Statisztikai szám)el: 18153550 

Cég)egyzékszám: 

A mérleg fordulónap)a: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL 
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA 

MÉRLEG "A" változat- 2016 
Források (passzívák) adatok E Ft-ban 

Sor-
Tétel megnevezése Előző év 

Előző év( ek) Tárgyév 
szám módosftásai 

-·-~ 

a b c d e 

61 D. SAJÁTTÖKE 4 905 o 5 126 

62 l. JEGYZETT TÖKE 4 OOO o 4 OOO 

63 • ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken o o o 

64 ll. JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETED TÖKE (-) o o o 

65 lll. TÖKETARTALÉK 5 127 o 5 127 
_, 

66 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -3 717 o -4 222 

67 v. LEKÖTÖD TARTALÉK o o o 

68 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK o o o 

69 Értékhelyesbftés értékelési tartaléka o o o 

70 Valós értékelés értékelési tartaléka o o o 
71 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -505 o 221 

72 E. CÉL T ART ALÉKOK o o o 
73 Céltartalék a várható kötelezettségekre o o o 
74 Céltartalék a jövőbeni költségekre o o o 
75 Egyéb céltartalékok o o o 
76 F. KÖTELEZETTSÉGEK o o o 

77 l. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK o o o 
78 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben o o o 

-
79 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési o o o 

--
80 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő o o o 
81 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben o o o 

Budapest, 2017.05.16 



Vállalkozás neve: 

Statisztikal számjel: 
Cégjegyzékszám: 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi 

18153550 

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL 
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA 

MÉRLEG "A" változat- 2016 
Források (passzívák) adatok E Ft-ban 

Sor· Tétel megnevezése Előző év 
Előző év( ek) Tárgyév 

szám módosltásai ·-
a b c d e 

82 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 

83 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök o o o 

84 Átváltoztatható és átváltozó kötvények o o o 

85 Tartozások kötvénykibocsátásból o o o 

86 Beruházási és fejlesztési hitelek o o o 

87 Egyéb hosszú lejáratú hitelek o o o 
-

88 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben o o o 

89 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési o o o ,_._ 
90 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő o o o 

91 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek o o o 

92 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 

93 Rövid lejáratú kölcsönök o o o 

94 • ebből: az átváltoztatható kötvények o o o 

95 Rövid lejáratú hitelek o o o 

96 Vevöktől kapott előlegek o o o 

97 Kötelezettségek áruszállltásból,szolgáltatásból (szállftók) o o o 
98 Váltótartozások o o o 

-
99 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben o o o 

100 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési o o o 
101 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő o o o 
102 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o o o 
103 Kötelezettségek értékelési különbözete o o o 
104 Származékos ügyletek negatrv értékelési különbözete o o o 
105 G. PASSZIV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK o o o 

106 Bevételek passziv időbeli elhatárolása o o o 
107 Költségek, ráfordftások passziv időbeli elhatárolása o o o 

·-· 
108 Halasztott bevételek o o o 
109 FORRÁSOK (PASSZfVÁK) 4 905 o 5 126 

Budapest, 2017.05.16 



Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi 

Statisztikal számjel: 18153550 
Cégjegyzékszám: 
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLAT 
NINCSENEK ALÁ TÁMASZ' 

"A" EREDMÉNYKIMUTAT ÁS - 2016 
(összköltség eljárással) adatok E Ft-l 

Sor- Tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek} 

Tárgyév 
szám módosftásai 

----· 
a b c d e 

1 01. Belföldi értékesftés nettó árbevétele o o 
-·-· 

2 02. Export értékesftés nettó árbevétele o o 

3 l. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE o o l 

4 03. Saját termelésG készletek állományváltozása o o ( 

5 04. Saját elöállftású eszközök aktivált értéke o o c 

6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJES[TMÉNYEK ÉRTÉKE o o c 

7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK 832 o 3 403 

8 -ebből: visszairt értékvesztés o o o 
-

9 05. Anyagköltség 925 o 490 
·--

10 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 190 o 1 013 
----· 

11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 36 o 61 

12 08. Eladott áruk beszerzési értéke o o o 
--

13 09. Eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke o o o 

14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORD{T ÁSOK 1151 o 1 624 

15 1 O. Bérköltség o o o 
----· 

16 11. Személy! jellegű egyéb kifizetések 9 o 249 
-

17 12. Bérjárulékok o o o 

18 v. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORD[TÁSOK 9 o 249 

19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LElRAS 388 o 309 

20 VII. EGYÉB RÁFORD[TÁSOK o o 1 OOO 

21 - ebből: értékvesztés o o o 

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -716 o 221 

Budapest, 2017.05.16 



Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi 

Statisztikal számjel: 18153550 
Cégjegyzékszám: 

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31 

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLAT 
NINCSENEK ALÁTÁMASZ 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS- 2016 
(összköltség eljárássa l) adatok E Ft-! 

Sor-
Tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
Tárgyév 

szám módosításai 
--··--

a b c d e 

23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés o o 

24 • ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o 

25 14. Részesedésekből származó bevételek, o o l 

26 • ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott o o ( 

27 15. Befektetett pénzOgyi eszközökből (értékpapirokból, 211 o c 

28 • ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o c 

29 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű o o G 

30 ·ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o 

31 17. PénzOgyi műveletek egyéb bevételel o o o 

32 • ebből: értékelési kOiönbözet o o o 

33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEJ 211 o o 

34 18. Részesedésekből származó ráfordítások, o o o 

35 -ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o 

36 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, o o o 

37 • ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o 

38 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű o o o 

39 • ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o 

40 21. Részesedések, értékpapfrok, tartósan adott o o o 

41 22. Pénzügyl műveletek egyéb ráford!tásai o o o 

42 • ebből: értékelési kOiönbözet o o o 

43 IX. PÉNZÜGYl MÜVELETEK RÁFORDIT ÁSAI o o o 

44 B. PÉNZÜGYl MÜVELETEK EREDMÉNYE 211 o o 

45 c. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY • 505 o 221 

46 x. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG o o o 

47 D. ADÓZOTT EREDMÉNY • 505 o 221 

Budapest, 2017.05.16 



L-. 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapi - 2016. 
MUTATÓSZÁMOK 

Sorszám Megnevezés/Tartalom 

... 

1. Befektetett eszközök aránya 
Befektetett eszMzak l Eszkczck Osszesen • 1 oo 

2. ·· ~~(~~zf,óP$.Q.port()'k arány,a 
· ·· Forgd~6z.kbz.{,f</ ?etektétf]tt ÍmkíJztJk • too 

3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) 
Saját tCke l Befektetett eszkczck • 1 oo 

.. ·.: .1;: ·. 'I~r:it~,1.1,:~,~~~~,~~k f~t;l~zett$ •. §1e t~aját tőke lekötö:tts.ége) 
.· . · .·. · ··.. S~ját'tqke;(:[á~j4.eszk1Jtck • too . · 

5. Eszközök fordulatszáma 
Értékesftés nettó árbevétele l Osszes eszMz 

6.· .. Iárg"l ~szközö'k f:la:tékonysága 
! • Érf~ke~ltás o~ttcrárbev6:tele./TárgylesiktJziJk • 100 

7. Készletek fordulatszáma 
Értékesftés nettó árbevétele l Készletek • 100 

·l.iL. 

9. 

1-Q. 

11. 

112, 

13. 

14 .. 

15. 

. T:árg,yJ··e$zköz<;)kar:ánya 
Tárgy{:f1Si!ftJ;z,~ki(Tárgyl eszk(Jz€Jk + ForgóeszkcztJk) • 100 ', ••• '<. 

Műszakl berendezések, gépek, járművek aránya 
MOszakl berendezések nettó értéke l Tárgyl eszkl!zl!k • 100 

Fo11góeszközök arrány,a 
ForgóesikCi<fk:/Eszk(JzOk osszesen *100 

A források szerkezete 
Idegen forrás l Források Osszesen • 100 

Tők~erőss~g 
Se}átt6/{f?lFoirások Osszesen • 1'00 

Tőkemultiplikátor 
Források Osszesen l Saját t6ke 

'rö·kefesztlltség·.mutatója 
Idegen fcrrá~ l Sajátf6ke •too ... 

Kötelezettségek részaránya 
Kctefezettségek l Források Osszege • 1 oo 

.• :hfR~&~(I;é,s;r§vlqJejára;t!fl köt~lezett&égek a•rány,mutiit~ja 
· · •. ·· Hosstli:iejáratq·~ptete~eit-ségektRovtd tejára.iq Mtelezettségek • too 

16, 

17. 

1:8. 

19, 

Saját tőke növekedési mutató 
Saját t6ke l Jegyzett t6ke 

Céltart-aJékokarámya 
Céltartalékok l Fol:rásokosszege *too 

Saját tőke növekedésének mértéke (1) 
Adózott eredmény l Jegyzett t6ke • 100 

20. ·. Saját tőke .nélve~eaésének· mért'é'ke (2) 
. :AtiózotteredméiJYISajét t6ke. *100 

21. 

22, 

23. 

.24, 

25. 

.;26; 

27. 

28. 

29. 

Tőkeforgásisebessége 
~rtékesftés nettó árbevétele l Saját t6ke 

A tőkearányoJ; adó;z;ott eredmény 
Adó:z.ott•eredm~ny/$aj~t-.·t6ke 

Likvidltási mutató 
Forgóeszkczck 1 Kotelezettségek • 1 oo 

Llkyldit~S:f ~áta•J~övia tá.yú Ilkviditás l.)· 
Forgóeszkci?Jk!Róvld Jejárattl•kote/ez.ettségek • .1'00 ' _ .. _,.- ·. '-'.- ... - ··.~ ' .. - ' 

Likviditás! ráta (Rövid távú likviditás ll.) 
(Forgóeszkozck - Kcvetefések) l Rovtd /ejáratCi Mtelezettségek • 1 oo 

· . .LÍkvldltási :gyorsráta 
· (Forgóeszk<#€Jfc_- Kész/etek) l RO vid fejáret(J ktJtele:zettségek 

Készpénz likvlditási mutató 
PénzeszkiJzl!k l RCvid fejára/Ci kOtelezettségek 

Pénzhányad ínutatc:)ja,fRovldtávú likvldltás Ut.) 
(Pénzést/(czck+:Ertékpapfrok)!Rovidle}áratCJ Mtelezettségek • 1 eo 

Dinamikus likviditás 

Ozeml (Ozfeti) tevékenység eredménye l Rl!vid lejáratCi kötelezettségek *100 

RLB-60Bt. 
Kett6s K/Jnyvvitel 

A program jogos felhasználója: Kőbánya Közbiztonságáért 

Előző év Tárgy1 
65,48% 56,63 

52,71% 76,58 

152,71% 176,58' 

527,99% 826,77' 

0,00 0,0 

0,00% 0,00°; 

0,00 0,0( 

35,43% 21,81 'ji 

43,81% 65,65% 

34,52% 43,37% 

0,00% 0,00% 

1-00,00% 100,00% 

1,00 1,00 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

O,QO% 0,00% 

1,23 1,28 

0,00% 0,00% 

-12,63% 5,53% 

-10,30% 4,31% 

0,00 0.00 

N .A. 0,04 

N .A. NA 

N .A. N .A. 

N .A. NA 

N .A. N .A. 

N .A. NA 

N .A. N .A. 

N .A. NA 

1. oldal 



Köbánya TOzvédelméért Közalapí- 2016. 
MUTATÓSZÁMOK 

:sorszám Megnevezés/Tartalom 

· ··. :~Ch ,llf~,a~~:t~vtr.ruJ<"''ttit'<\s'imwtatQ . . · 
. : ::;~lem)itirj(;qi.f~:ll~~#ts~v:e.rec/mény,e IK~teJezettségek ·.too !·· .•,_ >• •. f·.:,. - ....• 

31. Hitelfedezettségl mutató 
K6vetelések l Ró vid lejáratú k6tetezettségek • 100 

• 32; ·Átlagqs vev~Htlltam:idé> · · ·· 
. ,~r(tfgcf~;V~V;~álf;~o/~nt(~(f~kl!!sfté& neltó árbevétele 

33. Szállrtók átfutási Ideje 
Attagos szállftól állomány l AnyagjellegO ráford/tások 

.34. Vev~áUomany ar~nya a szá'llftóállom·ányhoz 
· Vev~kVSz~IÍ/tÓk *1•oo 

35. Eladósodottság mértéke 
K6telezettségek l Saját t6ke • 100 

36.· ... '!lad:Qsocfott$ág fo!(a 
•KC!telezé.tt6,égek!Eszk6zók Osszesen *100 

37. Nettó eladósodottság foka 
(KOtelezettségek-K6vetelések) l Saját t6ke • 100 

• . ,. ·:~:?·~;~ · A~~s:s~Siállq~áf:ly:f~d~z~~sége 
• ;r:;>;:::·· · \$..~NtJ~~e:f.Hí:iS.~f({'~etárafá kote/ezett6.égek• too 

39. Árbe~ét~ir; ~etrtett eiadósodottság 
(K6telezettségek- (Pénzeszk6z6k+Értékpaptrok)) l Értékesités nettó árbevétele *100 

4(!);. Röy!~:t~vl.i.·ela,dó~~!lfQ~tság 
. (RIJ.~J~)éjdtatq ~Ótetetettségek ~;(P~i1zeszMz6k#Ért~kpeptrok)j 1 Értékes/tésnettó árbevétele * too : ·' ---··. ' '· ' 

41. Adósságállomány aránya 

Hosszú lejáratú kótelezettségek l (Saját t6ke+Hosszú lejáratú k6te/ezettségek) * 100 
·42: A'sajattoke:aránya 

. Sa}titt6ke í (SaJ~t t6ke+.Hosszúl&járatú k~tetezettségek) * too 
43. Értékesrtés nettó árbevétele 

Tárgyév l El6z6 év * 100 

44; :eeJfé.il~J:étté~esJté~ nettó ~rbevétele 
.r~rgy.évlBt6iM.v • tao 

45. Exportértékesrtés nettó árbevétele 
Tárgyév l El6z6 év • 100 

46. · ;Expc:>rtarány. 

· Exporíértéklisltés11et/6'átbeVétele /'E~rtékesltés ne.ffó árbevétele • 100 

47. Üzemi {Ozleti) tevékenység eredménye 
Tárgyév l El6z6 év • 100 

48, Pé:Jilzí:igyi,Jri~Yeletek eredménye 
Tárgyé.v /ÉÍ~~~ év •}oo .. · .... ·,,;,· .. · ... • 

49. Adózás előtti eredmény 
Tárgyév l El6z6 év *100 

50. Aqózqtt::er,eam~ny .· 
.• Tárg)l~v t;/;l6i~ év • too 

51. Árbavétel arányos Ozemi eredmény 
Ozemi (Ozleti) eredmény l Értékesités nettó árbevétele • 100 

52. Tőkearányos Ozeml eredmény 
Ozemr{oiletl} eredmény 1Sajált6ke • too ... . ·.·: '. ..· 

53. Eszközhatékonyság 
Ozem/ (Ozleti) eredmény l Eszköz6k 6sszesen *100 

RLB-60 Bt. 
Kett6s KIJnywitet 

A program jogos fe/használója: Kőbánya Közbiztonságáért 

Előző év Tárgy 
N .A. N. 

0,00% 0,00 

0,00 n< 

0,00 nE 

0,00% o,ooc 

0,00% 0,00~ 

0,00% 0,00~ 

0,00% 0,00°! 

N .A. N.A 

N .A N.A 

N .A NA 

0,00% 0,00% 

100,00% 100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 0,00% 

-30.77% 

0,00% 

-43,76% 

-43,76% 

N .A NA 

-14,58% 4,29% 

-14,58% 4,29% 

2. oldal 
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l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (mííködési 
eash-flow 1·13. sorok) 

~·· ·, ;;;':'~q~,á~:~f~ttil~r~a~é!1y +l· 
2. Elszámolt amortizáció + 

.,.;,:/·!1!i~~á,~e1s!~l1,~~~~~?i!~~·,~s visszairás +l-
4. Céltartalék képzés és felhasználás küiönbözete +/-

.,;5. cl \:8~fektEit$ttesiközÖk értek'ásítésének eredménye +1-,,·,. ___ y_.-~.,-~,-·{· ..... ,".,-· ,_~ -~. '· '"'·";- ,· -~----·· . ··: . . 

6. Szállitól kötelezettség változása +l· 

. 7. ·· . je:~~éb:,rö~lq:l\9fáiattll"~l)t~Jezettségekváft0zása +t• 
8. Passziv Időbell elhatárolások változása +l· 
9.. Vevö!<öve.tefé:s Változása +/• . 

10. Forgóeszközök (vevökövetelés és pénzeszk. nélkül) változása+/· 
11. Aktlv.(d,ö~eU ~fh~tárpfcások változása +/-
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)· 

13. (Fizetett;:flzet~ndö,psztalék, részesedés • · 

11. BEFEKTETés r TEVÉKENYSÉGBőL SZÁRMAZó PÉNZESZKöz-vÁLTOZÁs 
(befektetési eash-flow 14-16. sorok) 

· · ,J( · ':;aef~ktt;l;fetteszkö~ől<beszer:zése ~ 
15. Befektetett eszközök eladása + 

Hl: . :.:Kapott.oszt~Jék, rcészesedés + 

lll. PÉNZÜGYl MŰVEiETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszfrozási 
eash-flow 17-27. sorok) 

·.·~:,~es~veny_kl~PC$~tás.,'t5kébavonás bevétele + 

IV. 

' O,• ',,,.,.,,•' ,,,, :.' / •• :· •, o J C.• ' • > 

18. Kötvény!, hitelviszonyt megtastesftö értékpapfr kibocsátásának bevétele+ ·.·. · •ns. ~tlltel.~sköJ~som·t$Jvetere +, · 

20, Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 
megszüntetése, bevártása + 

21. ·yegJegesen kaJ!lott wénzeszköz + 

22. . Részvénybevonás, tökakivonás (tökeleszállftás)-

2.3.. Kötvény·$s;hltélvlszonytrneellestasítö értékpaJ!lfr visszafizetése-
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

2.5; . ~osszú IfJjáratra •nyújtott kölcsönök és elhalyezett bankbatétak • 
26. Véglegesen átadot! pénzeszköz -

-27.·. . _;Ala~ltok~ahszernba\11, Ilietve. egyéb hosszúleJáratú kötelezettségek ·változása +l· 
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (1., ll., ill. sorok) 


