
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

D 2_g ·. számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20 18. évi 
munkaterve alapján a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány elkészítette a 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány a 2017. évben hat alkalommal 
ülésezett, és negyve1mégy határozatot hozott. 

A 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány 
kuratóriuma a 2018. május 24-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 9/2018. (V. 24 .), 
határozatával elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a 2017. évi tevékenységről szóló pénzügyi 
beszámolót, a 2017. évi beszámolót, az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet az előte1jesztés 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 közbiztonsági 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 előte1jesztés 1. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 20 18. június ,,ll " 

Törvényességi sze1 pontból ellenjegyzem: 

Jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

.. ./2018. (VI. 20.) határozata 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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KÖBÁNY AI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1102 Budapest, X., Szent László tér 29. 
ADÓSZÁM: 19660877-1-42 

Tel: 4338-141 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

Az ülés időpontja: 2018. május 24. 

A kivonatot kapja: Tóth Béla László elnök 

Elnök: A Kuratórium 5 fővel határozatképes. 

9/2018. {V. 24.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2017. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságnak elfogadásra ajánlja. 



.. ...... ~.: ....... me!léklet al elOterjesztéshez 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
1102 Budapest X., Szent László tér 29. 

Adószám: 19660877-1-42 
Tel: 4338-141 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

2017. ÉV 

A közalapítvány 2017. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege 
egyezően 12 195 890 forintban teljesült. 
Ez a 2016. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 205 124 forint csökkenést mutat. 
A befektetett eszközök értéke 70 876 forint összeggel nőtt, a forgóeszközök értéke 
574 OOO forint összeggel csökkent, 2017. évben az aktív időbeli elhatárolás összege 
298 OOO forint. 

A befektetett eszközök növekedését egy Dácia Sandero Arctic gépjármű beszerzése, 
kis- és nagyértékű tárgyieszközök (laptop, szobakerékpár, fekvenyomó pad, 2 db 
mobiltelefon, flipchart tábla) beszerzése és a 2017. évi értékcsökkenésének 
elszámolása okozta. 

A forgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése (574 OOO forint) okozta. 

Aktív időbeli elhatárolás 2017. évben 298 OOO forint, amely összeg a Krimit tud? 
pályázat kapcsán felmerült reprezentáció után a Nav részére átutalt adó és 
egészségügyi hozzájárulás összege, amely költségként 2018. június hónapban fog 
megjelenni. 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2017. évben 2 552 663 forint. Ezen mérlegsoron 
jelenik meg a 2017. évben a Krimit tud? pályázat keretében fel nem használt összeg 
(373 663 forint) amely 2018-ban került visszafizetésre és a Richter Gedeon Nyrt-től 
kapott 2 1 79 OOO forint, amely összeget meghatározott célra utalt, felhasználása 201 7. 
évben nem történt meg. 

A közalapítvány 201 7. évi mérleg szerinti eredménye -621 666 forint. 

Bevételként lett elszámolva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattól 
kapott támogatás (6 636 121 forint), Belügyminisztériumtól Krimit tud? pályázatra 
elnyert összeg (2 487 906 forint), Egis Gyógyszergyár Nyrt.-től kapott támogatás 
(250 OOO forint). 
A személyi jövedelemadó 1 %-ból az alapítvány számlájára 29 997 forint érkezett. 
Térítésmentesen kapott az alapítvány Kutasi Erikától 45 OOO forint rtékben 
mesekönyveket és hangoskönyveket kifestőkönyvvel. 
Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat 76 forint és kerekítés 
miatti egyéb bevétel 1 forint. 

201 7. évben az összes bevétel 9 449 101 Ft volt. 



Kiadások között szerepelnek kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése, a 
rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltségek, szolgáltatások igénybevétele, 
a működési költségek, reprezentációs költségek, a bankköltségek, a térítésmentesen 
átadott készlet (145 OOO forint), a tervszenntl (2 564 471 forint) és a 
használatbavételkor egy összegben elszámolt (339 271 forint) értékcsökkenés 
elszámolása. 

201 7. évben az összes kiadás 10 070 7 67 forint volt. 

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG 2017. ÉV 
(AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) 

Rendezvények lebonyolítása 

Az alapítvány 2017. évben a X. Rendvédelmi Napon társszervezőként vett részt. A 
szeptember 1-3. között megrendezett rendezvényen számos (36 db) rendvédelmi (24 
db) és civil (12 db) szervezet vett részt, képviseltette magát. Ezen szervezetek lefedték 
Magyarország teljes rendvédelmi „palettáját". A rendezvénnyel igyekeztünk mind a 
rendvédelmi szerveket közelebb hozni a lakossághoz, mélyebb rálátást biztosítva 
számukra a rendvédelmi dolgozók mindennapjaira, de idén először kapott egy teljes 
napot a rendezvény azon célja, hogy a rendvédelmi dolgozók és családjuk „ünnepe" is 
legyen ez a rendezvény. Ezt a célt szolgálta a résztvevők számára megrendezésre 
kerülő focikupa, főzőverseny és virtusvetélkedő, mely a visszajelzések alapján a 
résztvevő szervezeteket örömmel töltötte el, és kiváló kezdeményezésnek tartották. 
A rendezvény költsége 3 792 807 forint volt, melyet az alapítvány a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzattól kapott támogatásból és a személyijövedelem 
adó 1 %-ból kapott összegből fedezett. j 

Krimit tud? pályázat 

A közalapítvány pályázat keretében a Belügyminisztériumtól 2 861 569 forint 
támogatást nyert a Krimit tud? vetélkedő megrendezésére. 

A Krimit tud? vetélkedő, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

együttműködve, 2017. október 18-án került megrendezésre és az egyedi támogatásnak 
köszönhetően 12 megyének a 3 fős középiskolás csapatának részvételével. 

A program a résztvevő diákok elmondása alapján nagy sikert aratott. Nagy élményt 
nyújtott nekik az, hogy rendhagyó körülmények között versenyezhettek, illetve játékos 
fom1ában kipróbálhatták magukat különböző veszélyhelyzetekben. A Krimit tud? nem 
csak egy vetélkedő a diákoknak, hanem egy játékos formája az önismeretnek, amj 
nagyon fontos tényező abban, hogy hogyan viselkednek és állnak helyt egy konkrét 
veszélyhelyzetben, amelynek végzetes következménye is lehet. 

A rendezvény kapcsán felmerült költségek a verseny és a szervezés során felhasznált 
anyag költség, a nyeremények, az igénybe vett szolgáltatások (rendezvényszervezés, 



művészeti tevékenység, bűnmegelőzési programok), a reprezentációs költségek és 
annak adó és járuléka. 

Személygépjármű vásárlás 

' 2017. évben az alapítvány vásárolt egy Dácia Sandero Arctic 1,0 12V gépjárművet. 
A gépjárművek megvásárlása a Budapest Főváros X. ke1ület Kőbányai 

Önkormányzattól 2016. évben kapott támogatásból történt. 
A gépjánnűvet az alapítvány használatra átadta a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányságnak. 

Kis- és nagyértékű gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 

Beszerzésre került egy ASUS T102HA laptop (149 900 forint), amely használatra 
átadásra került az Óhegy Polgárőr Egyesületnek, egy szobakerékpár és egy 
fekvenyomópad (összesen 250 OOO forint) , ezen eszközök 2018. év elején kerültek 
átadásra a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságnak. 
Ezen kívül vásárolt még az alapívány két darab mobiltelefont, amit szintén használatra 
átadott az alapítványt segítő munkatársaknak és egy flipchar táblát ami a Krimit tud? 
vetélkedőn használt. 

Térítésmentes átadás 

Kutasi Erika írónőtől alapítványunk 100 OOO forint értékben vásárolt mesekönyvet 
(30 darab) és hangoskönyvet ajándék kifestőkönyvet (16 darab). 
Az írónő ezen kívül 10 darab mesekönyvet és 10 darab hangoskönyvet adományozott 
45 OOO forint értékben. 
Ezen mesekönyvek és hangoskönyvek (összesen 145 OOO forint) átadásra kerültek a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságnak, akik a Kőbányai Bűnmegelőzési Program 
keretében kisiskolás gyermeknek ajándékozta a könyveket karácsonyi ünnepek 
alkalmából. 

A Budapesti Fegyház és Börtönben tett prevenciós programok 

A „bűnmegelőzés másképpen" programot 2014 . -től - a 14. életévüket betöltött 
kőbányai általános iskolák diákjai részére az intézet parancsnoka által engedélyezett 
szabályok szerint biztosítjuk. 
A program nem elrettenteni, hanem elgondolkodtatni akarja az iskolák diákjait. 
A 2017-2018-as tanévben 5 alkalommal vettek részt a diákok a programon. 

Tóth Béla 
elnök 

május 22. 

I 
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Gbbfen Ildikó 
könyvelő 
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Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2017. évi beszámolója 

I. 

A szervezet alapadatai 

Elnevezés: Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Képviselő: Tóth Béla László 2012. január 31-től 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Levelezési cím: ua. 
Adószám: 19660877-1-42 
KSH szám: 19660877 
Alakulás éve: 1991. 
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú szervezet 
Nyilvántartási szám: 01-01-0001236. 

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

II. 

Mérleg adatok 

Pénzfelhasználás alakulása 2017-ben: 

Eszközök: 
Pénzeszközök: 
Tárgyi eszköz: 
Egyéb követelés 
Kiadások aktív időbeli elhatárolása 

Összesen: 
Bevételek: 
Költségvetési támogatás (SZJA 1 %) 
Önkormányzati támogatás az önkormányzattól tárgyévben: 
Vállalkozástól kapott támogatás: 
Belügyminisztériumtól pályázati támogatás: 
Térítésmentesen kapott készlet: 
Kapott bankkamat: 
Egyéb bevétel (kerekítés): 

Bevételek összesen: 

2 473 894 Ft 
9417858Ft 

6 138 Ft 
298 OOO Ft 

12 195 890 Ft 

29 997 Ft 
6 636 121 Ft 

250 OOO Ft 
2 487 906 Ft 

45 OOO Ft 
76 Ft 

1 Ft 

9 449 101 Ft 
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Kiadások: 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: 

Reprezentáció, üzleti ajándék: 
Anyagköltség: 
Igénybe vett szolgáltatások: 
Pénzügyi szolgáltatások díjai: 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 

A szervezet által nyújtott cél szerinti támogatások összege: 
Értékcsökkenési leírás: 

Kiadások összesen: 

Eredmény: 

1 332 877 Ft 
1 279 004 Ft 
4 340 780 Ft 

69 364 Ft 
7 022 025 Ft 

145 OOO Ft 
2 903 742 Ft 

10 070 767 Ft 

- 621 666 Ft 

Pénzeszköz: (bankszámla egyenlege 2017. december 31-én) 2 3 72 164 Ft 

III. 

Tartalmi beszámoló 

• A Közalapítvány Kuratóriuma 2017. év folyamán 6 alkalommal ülésezett, 
összesen 44 határozatot hozott. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l etétől (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) 2016. szeptember 21-én beérkezett 6 OOO OOO Ft összeget 
befogadja, amely összeget egy darab Dacia Duster és egy darab Dacia Sandero 
személygépjármű megvásárlása és annak üzembehelyezése (6 OOO OOO Ft) 
költségeihez biztosít a rendelkezésére álló alapítványi keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az 
NYD-782 forgalmi rendszámú Dacia Duster személygépkocsit térítésmentesen, 
mint kedvezményezettnek a BFRK X. kerületi Rendőrkapitányságnak 

(székhelye: 1102 Budapest, Harmat utca 6-8.) adja át A tulajdonos marad a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, az üzembetartó a Budapesti Rendőr
főkapitányság lesz. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány vállalja a 
CASCO díj kifizetését a szerződés időtartama alatt, egyben hozzájárul a 
gépjármű mobil megkülönböztető jelzést adó készülékkel való ellátásához. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy 2017. 
évben a Kőbánya közbiztonsága, közrendvédelme érdekében megrendezésre 
kerülő előadások, megbeszélések, rendezvényszervezési és lebonyolítási 
feladatok, valamint a közalapítvány működésével kapcsolatos dologi kiadások 
költségeire bruttó 200 OOO Ft keretösszeget biztosít, mely összeg az elszámolást 
követően újból meghatározásra kerül. A felhasználást követően részletes 
kimutatást készít. 

• A Kuratórium elfogadta 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 
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• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az 
NMT-244 forgalmi rendszámú Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL személygépkocsit 
térítésmentesen, mint kedvezményezettnek a BFRK Rendőrkapitányságnak 
(székhelye: 1102 Budapest, Harmat utca 6-8.) határozatlan időre használatba 
adja. A tulajdonos marad a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, az 
üzembetartó a Budapesti Rendőr-főkapitányság lesz. A Kőbánya 

Közbiztonságáért Közalapítvány vállalja a CASCO díj kifizetését a szerződés 
időtartama alatt, egyben hozzájárul a gépjármű rögzített üzemmódú 
megkülönböztető jelzést adó készülékkel való ellátásához. 

• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma az Újhegyen a 
TÉR_Köz projekt keretében az FPH 059/1352-12013 azonosítószámú projekttel 
„Az én házam az én váram- Valóban?" elnevezésű miniprojekt pályázaton 
elnyert 1 OOO OOO Ft felhasználásáról és az eddigi programok megvalósításáról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt pályázaton Krimit tud? elnevezésű 
bűnmegelőzési vetélkedő projekt címmel részt vesz. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy 
Együttműködési megállapodást köt a Robert Bosch Elektronikai Kft-vel, a 
Richter Gedeon Zrt-vel és a HIT Gyülekezettel a Gyömrői - Sibrik csomópont 
térfigyelő-kamera telepítésével és élő erős járőrtevékenységével kapcsolatban. 

• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma egyetért a házipénztár 
létrehozásával. 

• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 
Gubjen Ildikó könyvelő részére megrendel 1 db mobiltelefon készüléket bruttó 
50 OOO Ft értékben az alapítvány rendelkezésére álló pénzügyi keretből. 

• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 
ProCan Műszaki és Fejlesztő Kft-től (2142 Nagytarcsa, Ady Endre utca 36/A.) 
megrendel 1 db roll up strong, az alapítvány nevével ellátott kihúzható, 
megállító táblát bruttó 40 OOO Ft értékben az alapítványi pénzügyi keretből. 

• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 
Lollipop Reklám Kft-től (1033 Budapest, Huszti utca 31.) megrendel 600 db 
tetoválást, 500 db tollat, 1 db grafikát és 100 db kulcstartót bruttó 177 673 Ft 
értékben az alapítványi pénzügyi keretből. A megrendelt tárgyi eszközöket a 
bűnmegelőzési program keretében a Szent György Hittanos Napközis 
Táborban, a DÖK Arlói táborában, a Pongrác Közösségi Házban és a X. 
Kőbányai Rendvédelmi Napon versenyeken, vetélkedőkön bemutatókon 
kiosztja a gyermekek részére. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 
Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsának részéről beérkezett 
bruttó 2 861 569 Ft összegű támogatást befogadja, melyet a 2017. évben 
megvalósuló „Kri Mit Tud?" programokra és működési költségekre fordít. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Richter Gedeon 
Nyrt. részéről beérkezett 2 179 OOO Ft összegű támogatást befogadja, melyet a 
térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére fordít. 

3 



• Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma társszervezőként részt 
vett az Óhegy parkban 2017. szeptember 2-án (szombaton) és 3-án (vasárnap) 
megrendezésre kerülő X. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a közbiztonsági , 
bűnmegelőzési , közrendvédelmi, és egyéb feladatok költségeihez 400 OOO Ft 
keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló alapítványi keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről beérkezett 3 OOO OOO Ft összegű 
támogatást befogadja, melyet a 2017. évben megvalósuló X. Kőbányai 

Rendvédelmi Napok lebonyolítására és működési költségekre fordít. 
• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Centrum Tv 

támogatási kérelme alapján bruttó 450 OOO Ft összegű támogatást biztosít 
részükre, melyet három bűnügyi magazin elkészítésére használhat fel. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma bruttó 302 OOO Ft 
összegű támogatást biztosít az elismerő oklevelek és plakettek megvásárlása 
céljából. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma az EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. részéről beérkezett 250 OOO Ft összegű támogatást 
befogadja, melyet a BRFK X. kerületi Rendőrség állományának fizikai 
erőnlétének fejlesztésére fordít. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Kri mit tud? 
projekt zárásáról szóló beszámolót elfogadja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Hit Gyülekezet, a 
Basch Zrt, valamint az EGIS Zrt. területén lévő térfigyelő kamerarendszer 
bővítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Kőbányai Óhegy 
Polgárőrség részére 150 OOO Ft összeget biztosít informatikai eszközök 
beszerzésére az alapítvány pénzügyi keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére 100 OOO Ft összeget biztosít mesekönyvek 
vásárlására az alapítványi pénzügyi keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kőbányai 

közbiztonsági , bűnmegelőzési , önkéntes tűzoltás és katasztrófavédelmi munka 
feltételeinek javításához a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére 
250 OOO Ft összeget biztosít kondigépek vásárlására az alapítvány pénzügyi 
keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a házipénztár 
utalványozási feladataival Matkó Ottó, az ellenőrzési feladatokkal Gubjen 
Ildikót, a pénztárosi feladatokkal pedig Tóth Bélát bízza meg. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kihelyezett ülés 
finanszírozása céljából 100 OOO Ft összeget biztosít az alapítványi pénzügyi 
keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről beérkezett 1 500 OOO Ft összegű 
támogatást befogadja, melyet a 2017. évben megvalósuló programokra és 
működési költéségekre fordít. 

4 



IV. 

Egyéb adatok 

1. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évben költségvetési támogatást nem 
kapott. 

2. vagyon felhasználása 

2017. évben az alapítvány kiadásai között szerepelt kis- és nagyértékű gép-berendezés
felszerelések és gépjármű vásárlása, rendezvények rendezésével kapcsolatos 
anyagköltségek, szolgáltatások igénybevétele, a működési költségek, reprezentációs 
költségek, a bankköltségek, az értékcsökkenés elszámolása. 

3. cél szerinti juttatások 

2017. év során a közalapítvány pályázatot nem írt ki. Cél szerinti pénzbeni támogatást 
nem nyújtott. 145 OOO forint értékben térítésmentesen átadott készletet. 

4. vezető tisztségviselők juttatásai 

2017. évben ilyen kifizetés nem történt. 

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

2017. évben a közalapítvány SZJA 1 %-ból 29 997 .- forintot, a Belügyminisztériumtól 
pályázaton elnyert támogatást 2 487 906 forintot, a Budapest Főváros X. ker. 
Kőbányai Önkormányzattól, mint alapítótól 6 636 121.-forint támogatást, a Richter 
Gedeon Nyrt.-től 250 OOO Ft támogatást kapott. 

Budapest, 2018. május 23. 
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kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

101 Fővárosi Törvényszék 

2017.év 

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

E lőtag Családi név Első utónév 

Viselt név: ~JT_ó_th ______ ~ !Béla 

Születési név: 1 ..... T_ó_th ______ ~ lnéla 

Anyja neve: !sarlós 

S · melléklet az előterjesztéshe7 ...................... 

További utónevek 

JLászló 

!László 

Születési ország neve: I ..... M_a-=g'-'-y_ar_o_rs_z_á"-g----------------------~ 

Születési település neve: 1 ..... B_u_d~ap~e_st ________________________ ~ 

Születési ideje: J 11916 11 l-~-ITEJ 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 
.) ~ 

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) 

Neve: 

Kobánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

~.yihÍántartási szám: ~ - ~ - J o I O I O l 1 l 213161 
r 

Időszak terjedelme: egész év [XJ töredék év O ~~[!]0-~[!]-~[!] 
időszak kezdete 

Ny:y.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Tárgyév: J 2 I o l 1 l 1 1 

~~[!]0-[!J~ -~[!] 
időszak vége 

Nyomtatva: 2018.05.2411.37.49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

PK-342 

Tárgyév: 

Jo1 Fővárosi Törvényszék 

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év D ~~[]0-~[]-~[] 
J2lo l 1l1 I 

~~[]0-[Il~-~[] 
időszak kezdete időszak vége 

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 Közbiztonságáért Közalapítvány 

Sz~rvezet székhelye: 

Irányítószám: [2][2]@:J~ Település: !sudapest 
;::'..'.:::'.:::::::::.::::::_ _____ -================::::;-----:~~;-:--:--:-:-;;--::-:--::------;:===========; 

Közterület neve: !szent László Közterület jellege: !tér 

Házszám: 
:::=====::;---:--:----;;:-::-------;::::===:;------=------::--' ~-;::::::::==~ 
1 

Lépcsőház: Emelet: Ajtó : 
29. 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: Lépcsőház : 

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

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

·~ 

:-, . 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: 

' Ké.pviselő aláírása: 

Keltezés: 

Budapest 

·• 

Ny .. v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Közterület jellege: 

Emelet: Ajtó: 

@IT]-@ITJ-101010 l 1 l 213 161 

Nyomtatva: 2018.05.24 11.37.49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

PK-342 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

. . Előző év E lőző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 9 347 9 418 ·, 
" 1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 9 347 9 418 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 3 054 2 480 

1. Készletek 

' II. Követelések 
•' 

6 6 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 3 048 2 474 

e. Aktív időbel i elhatárolások 298 

ES ZKÖZÖK ÖSSZESEN 12 401 12196 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 10 265 9 643 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 1195 1195 

II. Tőkeváltozás/eredmény 2 531 9 070 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) 6 539 -622 

s VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő l 

E Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 
,. 

11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

- Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

_G. Passzív időbeli elhatárolások 2136 2 553 

F_ORRÁSOK ÖSSZESEN 12401 12196 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.37.49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

2017.év 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

.:i .. 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. Egyéö bevételek 11057 9 449 11057 9 449 

. ebbő l : 

- tagdíj 

- alapítótó l kapott befizetés 

- támogatások 11026 9449 11026 9 449 

ebbő l : adományok 45 45 

4. Pénzügyi műve l etek 
bevételei 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 11057 9 449 11057 9 449 

ebből : közhasznú tevékenység 
bevéte lei 11057 9449 11057 9 449 

5. Anyagje ll egű ráfordítások 2 586 5 689 2 586 5 689 

6. Személyi j e llegű ráfordítások 228 1333 228 1333 

ebből: vezető t i sztségvi selők 
juttatásai 0 0 0 0 

,, 
·7. Ériékcsö.kkenési leírás 1 704 2 904 1 704 2 904 

8. Egyéb ráfordítások 145 145 

9. Pénzügyi műve l etek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
(5+ff;i;7+8+9) 4518 10 071 4518 10 071 

ebbő l : közhasznú tevékenység 
ráfordításai 4 518 10 072 4 518 10 Q72 

C. Adózás e l őtt i eredmény 
' (A-B) 6 539 -622 6 539 0622 

10. A?ófizetési kötelezettség 

D. T~rgyé'{i eredmény (C-10) 6 539 -622 6 539 -622 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.2411.37.49 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 
:Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

röbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbítése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. K·~zpÓnti költségvetési 
támogatás 

ebbő l : 
: - normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
kö ltségvetési támogatás 10 526 6 636 

ebből: 
- normatív támogatás 

e. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. A"i-, Európai Unió költség-
vetésébő l vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettő l 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
me9határozott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel -
használásáról szóló 1996. évi 31 30 
CXXVl.törvény alapján átutalt 

' összeg 
r. 

F. Közszolgáltatási bevétel 
" 

G. Adományok 45 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü ldhető be! 

. ... 

tárgyév 

D Igen 

összesen 

előző év előző év tárgyév 
helyesbítése 

10 526 6 636 

31 30 

45 

[X] Nem 

Nyomtatva: 2018.05.24 11.37 .49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: 00@:J@J Település: 
!Budapest 

Közterü let neve: Is t L, 1, f , . zen asz 0 

'Házszám: /29_ / Lépcsőház : 

.1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 

1 

1 
Emelet: 

Közterület jellege: 
/tér 

Ajtó: 

!rányítószám: 0000 Település: ..-----------------------------r 

Közterü let neve: Közterü let je llege : 

Házszám: Lépcsőház : Emelet: Ajtó: 

1-,3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: [!J~J.IPlkl·!Glsl1 !slsl 1 ~1lglg l1!1[3E] 

i 4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'J @TIJ-@TIJ-1 o I o I o l 1 l 21316 1 
L5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: ~~~~@J@J00-~ -@]~ 
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység /Tóth Béla László / 
képviselőjének neve: ~---------------------~-

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Áz közalapítvány az alapító okiratban szereplő céloknak megfelelöen végezte tevékenységét. 
Társszervezőként 2017. évben is részt ven a X. Rendvédelmi Nap szervezésében, lebonyolításában. 
Sikeresen pályázon a Belügyminisztérium által kiírt Krimit tud? bünmegelödési vetélkedö pályázaton. Az 
elnyert összeget vetélkedő előkészítésére és megtartására fordítana. Az alapítvány kis- és nagyértékCi 
eszközöket és jármCivet is vásárolt használatbaadási céllal. Nagy sikerrel folytana a Budapesti Fegyház és 
Börtönben tett prevenciós programot köbányai 14. életévüket betöltött diákoknak. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKözbizt. és bűnmegelőz. feladatok, azok támogatása 

-~~.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: l 2011.évi CLXXV. tv, 1994 .. évi XXXIV. tv, 
t 

l2011. évi CLXXXIX.tv. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: IBp.X.kerület lakossága, diákjai, Polgárőrség, Rendőrség 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 11000 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A közalapítvány nagy sikerrel szervezte és bonyolítona le a X. Rendvédelmi Napot és a Krimit tud? 
bünmegelözési vetélkedőt. Kis- és nagyértékü tárgyi eszközöket adon használatba 

1 

1 

1 

1 

1 

Ny.v.: 2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.2411 .37.49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köbánya Közbiztonságáért Közalapítv.ány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése 

térítésmentes átadás 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése 

~5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése 
~ 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
- (mindösszesen) 

. 
6. Vezető ti sztségvise lőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség 

6.2 Tisztség 

A. Vezető tisztsé9.viselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

i 

.Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

(e 

l 

2017.év 

(Adatok ezer forintban.) 

E l őző év Tárgyév 

0 145 

Előző év Tárgy év 

0 

E l őző év Tárgy év 

0 145 

0 145 

El őző év (1) Tárgyév (2) 

0 0 

El őző év (1) Tárgy év (2) 

0 0 

0 0 

Nyomtatva: 2018.05.2411.37.49 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

IKöbánya Közbiztonságáén Közalapítvány 

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

... Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B.-Éves összes bevétel 11057 9449 

ebből: 

,. C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
· adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 31 30 

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)] 11026 9419 

H. összes ráfordítás (kiadás) 4 518 10 071 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 228 1333 

:?· Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 518 10 072 

K. Tárgyévi eredmény 6 539 -622 

. L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé!Jet vé9ző személyek száma 
&a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

.·, Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft] ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) {Kl+K2>=0} ~ D 

··Ectv. 32. § (4) e) [(ll+/2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25} D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) {(Cl+C2)/(Gl+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.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.37.49 
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Támogatási program elnevezése: Krimit tud? bűnmegelőzési vetélkedő 

Támogató megnevezése: Belügyminisztérium 

központi költségvetés 00 Jj 

r . 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2017 .07 .27-2017.12.31. 

Támogatási összeg: 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 861569 

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 487 906 

- V;írgyévben folyósított összeg: 2 861569 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: ·-

Személyi 907 234 

Dologi 1551682 
.1 

F~l_halmozási 28 990 

Összesen: 2 487 906 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A közalapítvány a pályázat keretében megszervezte, elökészítene, megrendezte és lebonyolította a Krimit tud? 
bűnmegelőzési vetélkedöt 2017. október 18-án. Az ehez szükséges anyagjellegü és személyi jellegü költségeket, az 
igénybe ven szolgáltatásokat számolt el, ezen kívül kisértékű tárgyi eszköz. beszerzésre fordította az elnyert 
összeget. 

-

.. 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása .. 

A l<rimiriud? bünmegelözési vetélkedő, a. Pest Megyei Rendör-fökapitánysággal egyi.inmüködve, .2017. október 18-án 
keri.ilt megrendezésre és az egyedi támogatásnak köszönhetöen 12 megyének a 3 fös középiskolás csapatának 
részvétel évei. 
A program a résztvevő diákok elmondása alapján nagy sikert aratott. Nagy élményt nyújtott nekik az, hogy rendhagyó 
körülmények közön versenyezhettek, illetve játékos formában kipróbálhatták magukat ki.ilönbözö 
1Ve~1élyhelyzetekben. A Krimit tud? nem csak egy vetélkedő a diákoknak, hanem egy játékos formája az 
önismeretnek, ami nagyon fontos tényező abban, hogy hogyan viselkednek és állnak helyt egy konkrét 
IVeszélvhelvzetben amelvnek véazetes következménve is lehet. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 
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