
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

3 2..9 . ·számú előterjesztés 

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

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
munkaterve alapján a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elkészítette a 2017 . évi 
tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját, a közhasznúsági jelentését és az éves 
beszámolót a 2017. évről. A Közalapítvány 2017. évben öt alkalommal ülésezett és 20 
határozatot hozott. 

A 20 17. évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
kuratóriuma a 2018. április 11-én megta1iott ülésén megtárgyalta és a 7/2018. (IV . 11.) 
határozatával elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a 2017. évi tevékenységrő l 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 tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány működéséről szóló beszámo ló 
elfogadásáról átruházott hatáskörben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. június ,, /l.. ·" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



1. melléklet az előte,jesztéshez 

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

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

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



....... 6/ .. '. ....... mslléklet az előterjesztéshez 

KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29 

ADÓSZÁM: 18153550-1-42 
TEL: 4338-141 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

Az ülés időpontja: 2018. április 11. 

A kivonatot kapja: Marksteinné Molnár Julianna elnök 

Elnök: A Kuratórium 4 fővel határozatképes. 

7/2018. {IV. 11.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
( 4 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbánya Tűzvédelméé1i Közalapítvány Kuratóriuma 3 599 295 Ft-os mérleggel elfogadja a 
2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságnak elfogadásra ajánlja. 



KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. TELIFAX: 433-8141 

ADÓSZÁM: 18153550-1-42 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

2017. ÉV 

A közalapítvány 2017. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források fő összege 
egyezően 3 599 295 Ft-ban teljesült. 
Ez a 2016. évi mérleg fő összegéhez viszonyítva 1 526 583 Ft csökkenést mutqt. A 
befektetett eszközök értéke 391 962 Ft-tal, a forgóeszközök értéke 1 134 621 Ft-tal 
csökkent. 

A befektetett eszközök csökkenését a 2017. évi kisösszegű tárgyi eszköz beszerzés 
(29 700 Ft) és a 2017. évben elszámolt é1iékcsökkenés elszámolása okozta. 
2017. évben selejtezést is taiiott a Közalapítvány, a már használhatatlan eszkéDzök 
kivezetése megtö1iént. Az eszközök könyvszerinti értéke minden esetben O forint volt. 

A forgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése okozta. 

A közalapítvány 2017. évi mérleg szerinti eredménye - 1 526 583 Ft. 

Bevételként lett elszámolva a Kőbányai Önkormányzattól kapott 1 OOO OOO Ft. 
támogatás, a vállalkozásoktól támogatásként kapott összegek. Támogatást a Richter 
Gedeon gyógyszergyártó! (300 OOO Ft), az Egis gyógyszergyártói ( 100 OOO Ft) kapott 
az alapí tvány. 
Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat 66 Ft. 

2017. évben az összes bevétel l 400 066 Ft volt. 

Kiadások között szerepelnek a rendezvények, programok rendezésével kapcsolatos 
anyagkö ltségek, szolgáltatások igénybevétele, személyi jellegű kifizetések és azok 
járulékai, működési költségek, a bankköltségek, a tervszerinti értékcsökkenés 
elszámolása ( 421 662 Ft). és egyéb ráfordítások. 

2017. évben az összes kiadás 2 926 649 Ft. volt. 



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

Rendezvények rendezése, programok lebonyolítása 

1. A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági versenyét, április 7-én 
volt a X. kerületi Merkapt Maraton Sport és Szabadidő Központpontban. A 
rendezvényt Kovács Róbert X. kerületi polgánnester nyitotta meg. Az V., VI., VII. , 
VIII., IX ., X. kerület iskoláinak rendezett pénteki versenyen rekord számú, 
ötvenhárom csapat vágott neki a megmérettetésnek, amelyből három csapat külföldről 
regisztrált. A Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
testvérvárosaiból, Rahóról, Topolyáról és Rozsnyóról érkező diákok is remek 
eredményeket értek el a feladatok végrehajtása során. Az indulók izgalmas 
állomásokon adhattak számot elméleti tudásuk megalapozottságáról, ügyességükr&l. A 
korábbi versenyszámok mellet új típusú feladatokkal találkozhattak a résztvevők. A 
tűzvédelmi állomás például eszközfelismeréssel egészült ki. A versenyállomás0kon 
kívül számos szabadidős állomás is fogadta azokat a diákokat, akik épp nem a 
versenyfeladatukat végezték. A szabadidős állomásokon többek között a Büntetés
végrehajtás, a NA V Bevetési Igazgatóság, a Honvédség, a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgá lat és a Dr. Sztanek Endre Alapítvány tagjai érdekes programokkal várták a 
résztvevőket. A MH II. Vitéz Be1ialan Árpád Különleges rendeltetésű ezred 
színvonalas bemutatóval készült a rendezvényre. A díjakat dr. Sára Botond VIII . 
kerületi alpolgármester adta át. A rendezvényre kilátogatott Szarka Csaba ezredes a 
B FKH Védelmi Titkárság, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetői állománya. A X. kerületi intézményekből induló versenyzők közül első helyen 
az Éltes Mátyás Általános Iskola csapata végzett általános iskola kategóriában. A 
középiskolás mezőnyben az élen a Kőbányai Szent László Gimnázium csapata végzett. 

A kerületi gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásból biztosítottuk a helyszínt, az 
étkezést, különböző szervezési feladatokat, mely összesen 400.000 Ft volt. 

2. A Kőbányai Rendvédelmi Napokat szeptember 2-án és 3-án az Óhegy parkban 
tizedik alkalommal került megrendezésre. Az ország legnagyobb rendészeti nyí lt 
napján szinte valamennyi rendvédelmi szerv képviseltette magát. 
A hivatalos megnyitó során a résztvevő és a létrehozásban szerepet vállaló szervezetek 
vezető i t Kautzky Armand Jászai Mari díjas színművész a színpadra hívta a történelmi 
zászlók elé. Kovács Róbe1i, Kőbánya polgármestere és dr. György István 
kormánymegbízott mondtak köszöntő beszédet. A program egyik szervezőjeként 

állhattam a Közalapítvány képviseletében a színpadon, majd a díjak átadásában is részt 
vettem. 
Játékos vetélkedők, konce1iek, gyerekelőadások, táncbemutatók, főzőverseny, kutyás 
bemutatók és statikus és dinamikus bemutatók várták az érdeklődőket. 

A rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a Magyar Honvédség különböző 
alakulatai is kitelepülnek a kétnapos fesztiválra. 
A X. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében ismét részt vettünk társszervezőként. 
A program az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók 
tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. 

A rendezvények költségeire a közalapítvány összesen 432 214.-Ft-ot fordított. 



3. TÉR-KÖZ projekt záró rendezvénye, ,,Tavaszi zsongás" és prevenciós 
programok 

A Közalapítvány részt vett a TÉR-KÖZ projekt (2016. Térköz pályázat-2016/04-01 
záróprogram) megvalósításában. Az Újhegy sétányon megtartott záró rendezvén~en a 
kuratórium tagjai infonnációs pultot működtettek. A felmerült kérdés~kről 
beszélgettünk, szükség szerint zajlott a tanácsadás . ,,Otthonunk biztonsága" 
információs füzet, láthatósági karpánt, toll, kérdőívek, színezők voltak a szükséges 
eszközök. 
Prevenciós program oktatási intézmények, idős klubok számára folyamatosan zajlott a 
X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal együttműködve. A Közalapítvány 

1 

„Otthonunk biztonsága" infonnációs füzete, gyermekeknek láthatósági karpánt és toll 
valamint a foglalkozásokat segítő kérdőívek, színezők voltak a szükséges eszközöl<:. 
Az ldősügyi Tanács ülésén került bemutatásra a program, valamint az okt'atási 
intézmények vezetőinek juttatunk el tájékoztató levelet, felhívást a programon ,való 
részvételre. A szervezési munkát Horváth Lajos tűzoltóparancsnok úr vállalta. 

„A Közalapítvány sokrétű tevékenységének fontos eleme a megelőzés , a 
figyelemhívás . Ezzel a programmal szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a 

1 

terü letekre, ahol közösen sokat tehetünk a megelőzés érdekében. A Kőbánya 

Tüzvédeleméé1i Közalapítvány a X. kerületi Hivatásos Tűzoltósággal együttműködve 
közös programot szervez, melyen szeretnénk bemutatni magát az intézményt, a 
tüzo ltóságot és a tűzoltó hivatást. Programunk részeként szeretnénk felhívni a 
figye lmet a megelőzés fontosságára az adott korcsoport érdeklődési köréhez igazítva. 
A program helyszíne a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (1105 Budapest, 
Ma1iinovics tér 12.), vagy választás szerint a meghívó intézmény." - állt a 
felhívásunkban. 

A program nagyon sikeres, hosszú távon tervezzük folytatni . Az Otthonunk biztonsága 
kiadvány szükséges darabszámban rendelkezésünkre állt, így ez többletköltséget nem 
generált. 

Költségként az alapítvány logójával, adataival ellátott golyóstoll és neonpánt 
vásárlása merült/el, összesen 124 030.- Ft 

4. Szombati Mihály emlékére 
Szombati Mihály tűzoltó halálának évfordulója alkalmából a Tűzoltóság épületében 
emlékhely lett kialakítva, melyhez az alapítvány mécsesekkel járult hozzá. 
Költsége összesen: 11 .568 Ft 

S. Beiskolázási támogatás X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságon 
dolgozók gyermekei számára 
A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben úgy döntött, hogy a X. kerületi Hivat'ásos 
Tűzoltó-parancsokságon dolgozók gyermekei számára beiskolázási támogatást nyújt, 
ezzel is segítve a Kőbánya biztonságáé1i tevékenykedő tűzoltókat. Valamennyi 
dolgozó általános iskolás gyermeke, az idei évben 27 fő, 5.000 Ft értékű vásárlási 
utalványt kapott szeptember hónap folyamán . Az átadásra szeptember 01.-én került 
sor, melyben segítséget nyújtott Horváth Lajos tűzoltóparancsnok. i 

Költség a vásárlási utalvány volt, összesen 135.000 Ft. 



6. ,,Év kőbányai tűzoltója" című díj alapítása, díjátadó ünnepség 
A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben díjat alapított a kiváló kőbányai tűz0ltók 
elismerésére. Hagyományteremtő céllal december 12-én a X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsokságon évé1iékelő és díjátadó rendezvényt tartottunk, ahol három 
tűzoltó vehetett át elismerést. Az eseményen részt vett Kovács Róbert Kőbánya 
polgármestere, Marksteinné Molnár Julianna, a Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány elnöke valamint Géczi Béla tűzoltó ezredes a Főv~rosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltség-vezetője. A rendezvényt Horváth Lajos tűzoltó őrnagy a X. kerületi 
tűzoltó parancsnokság parancsnoka nyitotta meg, majd Kovács Róbert polgármester 
köszönte meg a tűzoltók áldozatos munkáját és kívánt eseménymentes karácsonyi 
ünnepeket. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke a sikeres 
együttműködésről és az új lehetőségekről beszélt. Évértékelőjében kiemelte, hogy 
idén megalapították az „Év kőbányai tűzoltója" című díjat. Az elismerése~et a 
díjazottaknak Marksteinné Molnár Julianna és Kovács Róbe1i polgánnester adta át. Az 
idei évben a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állományából a Kőbányai 
Önkormányzat kiváló tűzoltó címet adományozott Csapó Attila tűzoltó 
fötörzsőnnesternek és Sziráki Mihály tűzoltó főtörzsőrmesternek. A Kőbánya 
Tűzvédelrnéé1i Közalapítvány 2017-ben az „Év kőbányai tűzoltója" címet Gombár 
András tűzoltó főtörzsőrmesternek adományozta. 

Költségként az első helyezettnek járó díj és plakett és az ünnepség utáni vendéglátás 
volt, összesen 218 889. - Ft. 

Budapest, .2018 . áp: ilis 9. ~ 
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Kuratórium elnöke 

(Ubpi dke.l).<-J 
Óubjen Ildikó 

könyvelő 
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Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
2017. 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 tán~ogatása, - 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 2017-ben: 
Eszközök: 
-tárgyi eszköz 
-befektetett pénzügyi eszköz (befektetési jegy) 
-pénzeszközök (bankszámla) 

-összesen 

Források: 
-induló tőke 
-tőkeváltozás 

-eredménytartalék 
-2017. évi eredmény 

-összesen 

228 247.-
2 282 647.-
1 088 401.-

3 599 295.-

4 OOO 000.-
5 126 931.

-4001053 .-
-1 526 583.-

3 599 295.-



EREDMÉNY: 

-bevétel: vállalkozástól kapott támogatás 
önkormányzattól kapott támogatás 
kamat 
összesen 

-kiadás: anyagköltség 

-eredmény: 

szolg. igénybevétele 
reprezentáció, üzleti ajándék 
természetbeni juttatás 
természetbeni juttatás utáni eho. szja. 
pénzügyi szolgáltatás díjai 
egyéb költségek 
tervszerinti értékcsökkenés 
használatbavételkor egyösszegben 
elszámolt értékcsökkenés 
visszafizetési kötelezettség 
kamat 
összesen 

III. 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

400 000.-
1 OOO 000.-

66.-
1 400 066.-

937 225.-
308 658.-
390 210.-
100 000.-
43 660.-
43 709.-
9 357.-

391 962.-

29 700.-
664 824.-

7 344.-
2 926 649.-

-1 526 583.-

• A Közalapítvány 2017. évben összesen 5 alkalommal ülésezett, és összesen 20 
határozatot hozott. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesület (1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.) az 1 OOO OOO Ft 
támogatásról szóló beszámolóját elfogadja. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesület (1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.) kérelmét nem 
támogatja. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Richter Gedeon Nyrt (1103 
Budapest, Gyömrői út 17.) részéről 2017. február 27-én beérkezett 300 OOO Ft összegű 
adományt befogadja, melyet a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 
szervezése céljára biztosított. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy 2017. április 
7-én 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 megvalósult „Bűnmegelőzés, baleset megelőzési és 
áldozatvédelmi tanácsadás témakörben benyújtott 1 OOO OOO Ft összegű pályázati 
elszámolást - elfogadja. 
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• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2016. ev1 
tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a „Kőbánya 

Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentéséről" szóló 
beszámolót. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy Árkád 
vásárlási utalványt adományoz a kőbányai tűzoltók gyermekei részére 5000 Ft 
értékben. 

• Kőbánya Tűzvédelméé1i Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a kőbányai 
tűzoltók munkájának elismerésére díjat alapít. Minden év decemberében a kerületi 
tűzoltó parancsnok javaslata alapján 100 OOO Ft értékben ajándékutalványt 
adományoz. A díjat ünnepélyes keretek között Kőbánya Polgármestere adja át. Az 
elismerés megnevezése: Az Év Tűzoltója Kőbánya és az aktuális évszám. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy társszervezőként 
részt vesz az Óhegy parkban 2017. szeptember 2-3-án megrendezendő X. Kőbányai 
Rendvédelmi Napon és a tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési, közrendvédelmi, őrzési és 
egyéb feladatok költségeihez a rendelkezésére álló alapítványi keretből hozzájárul. 

• A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a 2014. évben elhunyt 
Szombati Mihály tűzoltó főtörzsőrmester tiszteletére 2017. szeptember l -jén 
megrendezésre kerülő megemlékezésre a rendelkezésére álló alapítványi keret terhére 
egy komolyabb mécsest vásáro l. 

• Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a kőbányai 
tűzoltók munkájának elismerésére a kerületi tűzoltó parancsnok javaslata alapján az 
Év Tűzoltója Kőbánya 2017 díj címet Gombár András tűzoltó főtörzsőrmesternek 
adományozza. 

IV. 

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

Rendezvények rendezése, programok lebonyolítása 

1. A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági versenyét, április 7-én volt a 
X. kerületi Merkapt Maraton Sport és Szabadidő Központpontban. A rendezvényt Kovács 
Róbert X. kerületi polgármester nyitotta meg. Az V., VI., VII ., VIII., IX., X. kerület 
iskoláinak rendezett pénteki versenyen rekord számú, ötvenhárom csapat vágott neki a 
megmérettetésnek, amelybő l három csapat külfö l dről regisztrált. A Belváros - Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat testvérvárosaiból , Rahóról, Topolyáról és 
Rozsnyóról érkező diákok is remek eredményeket é11ek el a fe ladatok végrehajtása során. Az 
indulók izgalmas állomásokon adhattak számot elméleti tudásuk megalapozottságáról, 
ügyességükről. A korábbi versenyszámok mellet új típusú feladatokkal találkozhattak a 
résztvevők. A tűzvédelmi állomás például eszközfelismeréssel egészült ki. A 
versenyállomásokon kívül számos szabadidős állomás is fogadta azokat a diákokat, akik épp 
nem a versenyfeladatukat végezték. A szabadidős állomásokon többek között a Büntetés
végrehajtás, a NAV Bevetési Igazgatóság, a Honvédség, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a 
Dr. Sztanek Endre Alapítvány tagjai érdekes programokkal várták a résztvevőket. A MH II . 
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Budapest, Martinovics tér 12.), vagy választás szerint a meghívó intézmény." - állt a 
felhívásunkban. 

A program nagyon sikeres, hosszú távon tervezzük folytatni. Az Otthonunk biztonsága 
kiadvány szükséges darabszámban rendelkezésünkre állt, így ez többletköltséget nem 
generált. 

Költségként az alapítvány logójával, adataival ellátott golyóstoll és neonpánt vásárlása 
merült/el, összesen 124 030.Ft 

4. Szombati Mihály emlékére 
Szombati Mihály tűzoltó halálának évfordulója alkalmából a Tűzoltóság épületében 
emlékhely lett kialakítva, melyhez az alapítvány mécsesekkel járult hozzá. 
Költsége összesen: 11.568 Ft 

5. Beiskolázási támogatás X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságon dolgozók 
gyermekei számára 
A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben úgy döntött, hogy a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsokságon dolgozók gyermekei számára beiskolázási támogatást nyújt, ezzel is segítve a 
Kőbánya biztonságáért tevékenykedő tűzoltókat. Valamennyi dolgozó általános iskolás 
gyermeke, az idei évben 27 fő , 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott szeptember hónap 
fo lyamán. Az átadásra szeptember O 1.-én került sor, melyben segítséget nyújtott Horváth 
Lajos tűzoltóparancsnok. 

Költség a vásárlási utalvány volt, összesen 135.000 Ft. 

6. ,,Év kőbányai tűzoltója" című díj alapítása, díjátadó ünnepség 
A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben díjat alapított a kiváló kőbányai tűzoltók 

elismerésére. Hagyományteremtő céllal december 12-én a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsokságon évé11ékelő és díjátadó rendezvényt tai1ottunk, ahol három tűzoltó vehetett át 
elismerést. Az eseményen részt vett Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, Marksteinné 
Molnár Julianna, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke valamint Géczi Béla 
tűzoltó ezredes a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kirendeltség-vezetője. A rendezvényt Horváth Lajos tűzoltó őrnagy a X. kerületi 
tűzoltó parancsnokság parancsnoka nyitotta meg, majd Kovács Róbert polgármester köszönte 
meg a tűzoltók áldozatos munkáját és kívánt eseménymentes karácsonyi ünnepeket. A 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke a sikeres együttműködésről és az új 
lehetőségekről beszélt. Évértékelőjében kiemelte, hogy idén megalapították az „Év kőbányai 
tűzo ltója" című díjat. Az elismeréseket a díjazottaknak Marksteinné Molnár Julianna és 
Kovács Róbert polgármester adta át. Az idei évben a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság állományából a Kőbányai Önkormányzat kiváló tűzoltó címet adományozott 
Csapó Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek és Sziráki Mihály tűzoltó főtörzsőrmesternek. A 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017-ben az „Év kőbányai tűzoltója" címet Gombár 
András tűzoltó főtörzsőrmesternek adományozta. 

Költségként az első helyezettnek járó díj és plakett és az ünnepség utáni vendéglátás volt, 
összesen 218 889.Ft. 

V. 
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EGYÉB ADATOK 
2017. ÉV 

L költségveté~:i támogaUisok felhasználásának bemutatása 

Kőbánya Tüzvédelméént K ··zalapítvány 2017. évben költségvetési támogatást nem kapott. 

2. vagyon felhasználás? 
1 

2017. évben az alapítvány kiadásai között anyagköltségek , szolgáltatás igénybevételének 
kö lt~;ég.e i, rendezvények, P\·ogramok szervezésének költségei , személyi jellegü kifizetések és 
az.ok járul ékai, müködési k 'i' l tségek, egyéb ráfordítások szerepelnek. 

3. cél szerinti j uttatáso;J< 

A köza lapítvány megalé'\pÍt , tta az Év tüzoltója díjat, ennek keretében tö1iént kifizetés. 

4. vezető tisztségviselők Nttatásai 

20 17. évben il yen kifi zetés hem történt. 

5. központi költségvetési sr1 ervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól 
lrnpott támogatás 

• 1 
1 

2017 . évben a közalapítvá1, y a Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzattól, mint 
alapítótól 1 OOO OOO. - forint támogatást kapott. 

6. egyéb támogatások 

2017. évben az alapítváIJy t1mogatást kapott a Richter Gedeon Nyrt-től 300 OOO.- forintot és 
1 

az Egis Gyógys.zertártól 10 1 OOO.- forintot. 

Budapest, 2018. ápri li s 9. 
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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) 

Előtag 

Viselt név: 

Szü letési név: 

Anyja neve: 

Születési ország neve: 

Születési település neve: 

Születési ideje: 

Családi név 

IMarksteinné Molnár 

!Molnár 

!Gergelyfi 

!Magyarország 

!Budapest 

Első utónév 

!Julianna 

!Julianna 

!Gizella 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

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

Neve: 

· Köbánya Tüzvédelméért Közalapítvány 

Nyilvántartási szám: [ill-[ill-1 o I o I o l s 19141 41 

lci.őszak terjedelme: egész év [XJ töredék év D 0@:1~0 -@]~ -@]~ 
időszak kezdete 

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

S. melléklet ai előterjesztésheL 
·················· 

További utónevek 

Tárgyév: l 2 1 o 11 11 I 

0@:1~0-~0-~~ 
időszak vége 

Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.27 



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

2017.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

Jo1 Fővárosi Törvényszék 

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

Tárgyév: 
1 

J 2 i o!l 1 i 1 I 
~@J~0-~~ -[}EJ 

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: 

KólJ á11ya Túzvécle lméért Közalapítvány 

Sz,ervezet székhelye: 

Irányítószám: 00~~ Település: jsudapest 
;::.::::::::=::::::::::_ _____ -'======::::::;--~-:--::-:--:-:--::-----;:====::: 

Közterület neve: !szent László Közterület jellege: ltér 

:======;----:--:--:::-:------;:::::===::;----=-:--' 

1 

Lépcsőház : Emelet: Ajtó: 
29. 

Házszám: 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'; 

@IT]-[ili]-1 o I o I o l s 1914 141 
1 

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: IMarksteinné Molnár Julianna 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Budapest 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel 
1 

Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.27 



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

2017.év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Kőbánya Tüzvédelméért Közalapítvány 

PKr342 

1 
! 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer fo )intban.) 

E l őző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
! 
' 
1 

A. Befektetett eszközök 2 903 1 2 511 

1. Immateriális javak 1 
1 
1 

II. Tárgyi eszközök 620 1 228 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 2 283 2 283 

B. Forgóeszközök 2 223 1 088 

1. Készletek 

H. Követe lések ' 

111. Értékpapírok 
1 

1 
1 

IV. Pénzeszközök 2 223 , 1 088 
1 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5126 3 599 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 5126 3 599 

1. Induló tőke/j egyzett tőke 4000 4 OOO 

II. Tőkeváltozás/eredmény 905 1126 

Iii . Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységbő l ) 221 -1527 

' VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 1 
1 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú köte lezettségek 

Ill. Rövid lejáratú köte lezettségek 

G. Passzív időbel i elhatárolások 
1 

1 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 5126 3 599 
1 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány pap ír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.27 



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

2017. év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köbánya TCizvédelméért Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vál lalkozási tevékenység Összesen 

előző év e lőző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele ' 
' 

2. AkJivált saját teljesítmények 
értéke 1 

3. Egyéb bevételek 3 403 1400 3 403 1400 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 3 OOO 1 OOO 3 OOO 1 OOO 

- támogatások 400 400 400 400 

ebből: adományok 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

A. Összes bevétel (1 +-2+3+4) 3 403 1400 3 403 1400 

ebből : közhasznú tevékenység 
bevételei 3 403 1400 3 403 1400 

i 5. Anyagjellegű rá fordítások 1625 1299 1625 1299 

6. Személyi je llegű ráfordítások 249 534 249 534 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 309 422 309 422 

8 Egyéb ráfordítások 1 OOO 665 1 OOO 665 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 7 7 

' 
8 . összes ráfordítás 
(5+6+ 7+8+9) 3183 2 927 3183 2 927 

ebből : közhasznú tevékenység 
ráfordításai 3 183 2 927 3 183 2 927 

C. Adózás előtt i eredmény 
(A-B) 220 -1 527 220 -1 527 

10. Adófizetési köte lezettség ' 

' 
D. Tárgyévi eredmény (C-10) 220 -1527 220 1 -1527 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.27 



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

:szervezet/ Jogi szemé ly szervezeti egység neve: 

: Köbánya Tüzvédelméért Közalapítvány 

2017.év 
1 

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

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbftése helyesbftése 

Tájé~oz tató adatok 

A. Központi kö ltségvetési 
támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
kö ltségvetési támogatás 3 OO O 1 OO O 

ebből : 
- normatív támogatás 

C. /\z Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió köl tség-
vetésébő l vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettő l 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
meBhatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fe l-
használásáról szóló 1996. évi 3 
C:: XXVl. törvény alapján átutalt 
OSs~7g 

F. Közszo lgáltatási bevéte l 

G. Adományok 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

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

tárgyév 

D Igen 

• • 1 

Ossz~sen 
1 

előző év előző év tárgyév 
helyesbftése 

1 

1 

i 
3 OOO 1 1 OOO 

3 

1 
1 

1 

1 

[X] Nem 

i 
Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.27 



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 

Köbár~ya Tüzvédelméért Közalapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: 00@]@:J Település: 

J<özterület neve: lszent László 

Házszám: lzg. 1 Lépcsőház: 
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

lsudapest 

1 

1 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 

Emelet: 

Közterü let jel lege: 
ltér 

Ajtó: 

Irányítószám: DDDD Település: 
~------------------------, 

Közterü let neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

;t.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'J 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: IMarksteinné Molnár Julianna 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Ajtó: 

Az alapító okiratnak megfelelően a tüzvédelernhez kapcsolódó rendezvények kerültek megrendezésre. A 
Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolítása és a X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 
társszervezőként való részvétel, bonyolítás az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben is nagyon sikeres 
programok voltak. Az alapítvány részt ven a TÉRKÖZ pályázat záró rendezvényén, prevenciós programok 
szervezésében bonyolításában. A közalapítvány elsö ízben adta át az "Év köbányai tüzoltója" címet. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lsp.X. ker. tűzoltási tev. segítése, propaganda 1 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi CLIIV, tv. 1996. évi XXXi. tv. 1 

·:· 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Kőbánya lakossága, a X. Ker-i Tűzoltóparancsnokság 1 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000 ·1 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Közép-Pesti Katasztrófvédelmi Ifjúsági Versenyen, a X. ker-i Rendvédelmi Napon, a rendezvényeken, 
prevenciós programokon az alapítvány tó célja a kerületi lakosság tájékoztatása, tüzvédelmi propaganda 
támogatása, figyelemfell1ívás. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nom küldhető bel Nyomtatva: 2018.04. y 15.23.20 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 1 

PK-B42 

2017.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köbánya TCizvédelméért Közalapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 
(Adatok ezer for(ntban.) 

' 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
1 

: 
pénzeszköz 1 OOO 1 

,, 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 
! 

utalvány !235 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 
i 

1 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
1 

(összesen) 1 OOO '235 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(m indösszesen) 1 OOO 235 

~- Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 1 

0 0 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

' 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 

1 juttatás (mindösszesen): 0 0 

Ny.v.: 2.2 A nyomtatvány papír alapon nom küldhető bel Nyomtatva: 2018.04: 17 12.42.28 



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

2017.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köbánya Tüzvédelméért Közalapítvány 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

· B. Éves összes bevétel 3 403 1400 
1 

ebbő l: 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 3 1 

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 
1 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve l a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
1 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3 400 1 100 

' H. Összes ráfordítás (kiadás) 3183 2 927 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 249 534 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3183 2 927 

K. Tárgyévi eredmény 220 -1527 
1 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé~et vé~ző személyek száma 

1 

&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+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25} D ~ 

1 

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 ~ ' 

1 

Ny.'v .: 2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.17 12.42.28 



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.év 
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Köl>ánya Tuzvédelméért Közalapítvány 

Csatolt mellékletek 

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: 

Eredelivel rendelkezik: 

PK-342-02 Szöveges beszámoló Mellél<let csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-342-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendell<ezil<: 

PH-342 
1 

1 

D 
D 
[&] 
[&] 

1 

D 
D 

D 
D 

D q 
D 
D 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva : 2018.04:1712.42.28 


