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Előterjesztés 

2::ra : számú előterjesztés 

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

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 
munkaterve alapján a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány elkészítette a 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány kuratóriuma a 2018. évben öt 
alkalommal ülésezett, és huszonhét határozatot hozott. 

A 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány 
kuratóriuma a 2019. április 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 6/2019. (IV. 29. ), 
határozatával elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a 2018. évi tevékenységről szóló pénzügyi 
beszámolót, a 2018. évi beszámolót, az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet az előterjesztés 2., 3.,4. és 5. melléklete tartalmazza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.5. 
pontja szerint a 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 előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. május § · " 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

Jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2019. (V. 15.) határozata 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága · a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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....... 1 ......... m~léklet az előterjesztéshez 

KŐBÁNYAI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

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

Tel: 4338-141 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

Az ülés időpontja: 2019. április 29. 

A kivonatot kapja: Tóth Béla László elnök 

Elnök: A Kuratórium 5 fővel határozatképes. 

6/2019. (IV. 29.) Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2018. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságnak elfogadásra ajánlja. 



•..•••• •• ~~ ••... mE'.lléklet az előterjesztéshez 

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

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

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

2018. ÉV 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) 
2018. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 

18 143 592 forintban teljesült. 
Ez a 2017. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 5 947 702 forint növekedést 
mutat. 
A befektetett eszközök értéke 2 606 97 4 forint összeggel csökkent, a 
forgóeszközök 8 488 676 forint összeggel nőtt, 2018. évben az aktív időbeli 
elhatárolás összege 66 OOO forinttal nőtt. 

A befektetett eszközök csökkenését egy nagyértékű számítógép beszerzése, kis
és nagyértékű tárgyi eszközök (szimulációs szemüvegek, a számítógéphez 
billentyűzet, monitor, egér, hangszóró, nyomtató, ezen kívül egy 
iratmegsemmisítő) beszerzése és a 2018. évi értékcsökkenésének (3 040 223 
forint) elszámolása okozta. 

A forgóeszközök növekedését a pénzeszközök növekedése (8 337 156 forint) és a 
követelések növekedése (157 658 forint) okozta. 

Aktív időbeli elhatárolás 2018. évben 364 OOO forint, amely összeg a Krimit tud? 
pályázat kapcsán felmerült reprezentáció után a Nav. részére átutalt adó és 
egészségügyi hozzájárulás összege, amely költségként 2019. június hónapban fog 
megjelenni. 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2018. évben 10 220 945 forint. Ezen 
mérlegsoron jelenik meg a 2018. évben a Belügyminisztériumtól a "Legyen tered" 
pályázatra december hónapban átutalt 8 OOO OOO forint, a Richter Gedeon Nyrt
től kapott 2 179 OOO forint, amely összeget meghatározott célra utalt, 
felhasználása 2018. évben sem történt meg és a Kőbányai Önkormányzattól 
biztosítási díjakra kapott támogatásból a 2019. évben visszautalt összeg 41 945 
forint. 

A közalapítvány 2018. évi mérleg szerinti eredménye -1 720 580 forint. 

Bevételként lett elszámolva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól kapott támogatás (3 785 4 79 forint), a Belügyminisztériumtól 
„Krimit tud? pályázatra elnyert összeg (6 OOO OOO forint), HM El Zrt.-től kapott 
támogatás (500 OOO forint). 



A személyi jövedelemadó 1 %-ból az alapítvány számlájára 36 308 forint érkezett. 
Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat 6 forint és kerekítés 
miatti egyéb bevétel 9 forint. 
2018. évben az összes bevétel 10 321 802 Ft volt. 

Kiadások között szerepelnek kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése, a 
rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltségek, szolgáltatások 
igénybevétele, a működési költségek, reprezentációs költségek, a versenyekre 
vásárolt nyeremény ajándékok, a járulékok, a biztosítási díjak, a bankköltségek, a 
tervszerinti (2 743 804 forint) és a használatbavételkor egy összegben elszámolt 
(296 419 forint) értékcsökkenés elszámolása. 

2018. évben az összes kiadás 12 042 382 forint volt. 

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG 2018. ÉV 
(AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) 

Rendezvények lebonyolítása: 

XI. Kőbányai Rendvédelmi Nap 

A közalapítvány 2018. évben a Xl. Kőbányai Rendvédelmi Napon 
társszervezőként vett részt. Kőbányán 2018. szeptember l-jén megrendezett Xl. 
Kőbányai Rendvédelmi Napon 30 db rendvédelmi és 19 db civil szervezet vett 
részt. Ezen szervezetek lefedték Magyarország teljes rendvédelmi „palettáját". 

Az idei évben a „170 éves a Sereg" téma és évforduló köré szerveztük a 
rendezvényt, így képviseltette magát a Magyar Honvédség számos egységével, 
valamint a HM Ei Zrt.-vel, a Honvédkórházzal, valamint a BFVB és a MH KIKNYP 
közös toborzással. De a katonai témát még látványosabbá tévő hagyományőrzők 
az 1. Világháborús és az 1848-as ágyúval is megjelentek a rendezvényen. 
Megjelent a rendőrség több, helyi és országos szervezeti egységével és a 
Terrorelhárítási Központtal, de jelen volt a Katasztrófavédelem, az Országos 
Mentőszolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, valamint a fővárosunkban 
található összes Büntetés-végrehajtási Intézet és a hozzájuk tartozó BV 
Holdinghoz tartozó BUFA Kft. képviselői is. 

A civil szervezetek között képviseltette magát a Mezei Őrszolgálat, a Kőbányai 
Állatvédelmi Járőrszolgálat, a Dr. Sztanek Endre .Alapítvány, a Kőbánya Óhegy 
Polgárőrség, valamint a Magyar Vöröskereszt is, de a védelmi szférában dolgozó 
biztonsági és fejlesztő cégek sem maradhattak el. Az egyik ilyen, a GAMMA, 3 db 
Komondor típusú páncélozott járművel is megmutatta magát. 

A rendezvénnyel igyekeztünk mind a rendvédelmi szerveket közelebb hozni a 
lakossághoz, mélyebb rálátást biztosítva számukra a rendvédelmi dolgozók 
mindennapjaira, de idén a rendvédelmi dolgozók, a résztvevők számára beépített 
programokat is folytattuk. Ezt a célt szolgálta a résztvevők számára 
megrendezésre kerülő focikupa, főzőverseny és virtusvetélkedő is. 



A fenti rendezvény költsége 2 500 OOO forint volt, melyet a közalapítvány a 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzattól kapott támogatásból 
fedezett. 

Krimit tud? pályázat 

A közalapítvány pályázat keretében a Belügyminisztériumtól 6 OOO OOO forint 
támogatást nyert a Krimit tud? vetélkedő megrendezésére. 

A Krimit tud? elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő 2011. évben indult útjára a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának kezdeményezése 
nyomán. A vetélkedő a középiskolás korosztályt célozta meg, és ez változatlanul 
így is maradt az évek során. A versenyen a diákok 3 fős csapatokkal indulhattak, 
amely az idei évben is kritérium volt mind a regionális elődöntőkön, mind a 
döntőben. A Krimit tud? alapötletét a Beugró című műsor adta, amelyből az évek 
során több játéktípus lett adaptálva és bűnmegelőzési céllal átvariálva. Az évek 
során a visszajelzések, a szervezők tapasztalatai, Novák Péter kultúrmunkás előre 
mozdító javaslatai nyomán minden évben fejlődött, és új játékok kipróbálásával 
bővült a paletta. A 2018-as döntőn a zsűriben neves színművészek foglaltak 
helyet, akik örömmel vállalták a feladatot: Kiss Ernő Zsolt és Gallusz Nikolett. 
A vetélkedő hat éven keresztül a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság saját 
programjaként a Pest megyei középiskolás diákjainak került megszervezésre. A 
2017. évben egy rendhagyó pilot projekt keretében a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács egyedi támogatásával 11 másik Megyei Rendőr

főkapitányság önkéntes bevonásával egy „bemutató" vetélkedőt szervezett meg, 
amelynek célja az országos vetélkedő előkészítése volt, hogy minden részt vevő 
megismerkedjen a Krimit tud? felépítésével, menetével és mindenki lássa élőben 
hogyan zajlik a játék. A 2018-as Krimit tud? országos szinten az összes 
Megyei/Budapesti Rendőr-főkapitányság bevonás,íval, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács támogatásával, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztályával és a FECSKE Egyesülettel közösen került lebonyolításra. 
Közalapítványunk minden érintett szervezettel együttműködési megállapodást 
kötött a sikeres megvalósítás érdekében. 
A vetélkedő megszervezésének fontos elemét képezte, hogy a Krimit tud? 
gördülékeny végrehajtása érdekében a regionális vetélkedőket szervező 
megyékkel szakmai értekezleten a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály munkatársai minden szükséges információt megosztottak 
a résztvevőkkel, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kollégái a regionális 
elődöntők megszervezésével járó költségekkel kapcsolatos tájékoztatást adtak 
részükre. Minden megye megkapott egy általunk összeállított, írásos tájékoztató 
anyagot a pályázati elszámolással kapcsolatos teendőkről, míg a PMRFK a 
vetélkedő Bűnmegelőzési Osztály kollégái a vetélkedők részleteiről, illetve a 
felkészüléshez szükséges információkról készítettek írásos tájékoztatást. 
Az idei évben hat regionális helyszínen kerültek megszervezésre a Krimit tud? 
elődöntők. A diákok 3 fős csapatokkal indultak és két versenyszámban mérték 
össze tudásukat, a Zsebszöveg, illetve a Ki vagyok? játékban. Minden régióból az 
első két helyen végzett csapat került a 2018. november 15-én megrendezett 
döntőbe, ahová így összesen 12 csapat jutott be. 



A Krimit tud? vetélkedő felépítésének állomásai az alábbiak szerint alakult a 
2018. évben: 
A projektben szervezésében közreműködő szervezetekkel együtt, már 2018. 
februárjában elkezdtük az előkészítői munkákat. Időpontok egyeztetése, 
menetrend megtervezése. Játéktípusok, központi kérdések kiválasztása, 
kidolgozása. 
Szakmai értekezletek lebonyolítása a regionális versenyeket szervező megyei 
rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési egységek vezetőivel, a regionális 
vetélkedő helyszínein. 
A regionális elődöntők megrendezése előtt szakmai értekezletet, budapesti 
bemutatót szerveztünk, ahol az együttműködő partnerek minden segítséget 
megkaptak a verseny megszervezéséhez, illetve a saját csapatainknak a 
felkészítéséhez. 
2018. őszén a szeptember-októberi hónapokban kerültek lebonyolításra a 
regionális elődöntők. Köszönhetően a jól átgondolt, kivitelezett előkészítési 
folyamatoknak, minden egyes elődöntő gond nélkül sikeresen zárult. A döntőbe 
bejutott csapatok pedig a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú 
Objektumában mérhették össze tudásukat Novák Péter moderálása alatt, amely 
szintén az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon jól sikerült. 
Idén létrehozásra került egy Krimit tud? Facebook oldal, ahol lehetőség van arra, 
hogy a programban résztvevők megosszanak egymással élményeket, 
gondolatokat, a szervezőknek pedig remek terepet ad arra, hogy bűnmegelőzéssel 
összefüggő cikkeket, írásokat tegyenek közzé, amelyek a diákok hasznára 
válhatnak 

A verseny lezárásaképpen 2018. november 26-án szakmai értékelő zaro 
megbeszélésre került sor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1108 
Budapest, Maglódi út 24. szám alatt található III. számú Objektumában. A 
megbeszélésen részt vett Bácskai Tünde r. alezredes asszony a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács képviseletében, Tóth Béla nyá. r. ezredes, Gávay Zoltán a 
FECSKE Egyesülettől munkatársaival, Somorai László, illetve a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai. 

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 
vidéki helyszínekre történő utazások üzemanyag és gépjárműbérlés költségei, a 
reprezentációs költségek, a versenyek nyerteseinek ajándékai és ezek adó és 
járuléka, kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése. 

A pályázat során felhasználásra került a kapott 6 OOO OOO forint és 145 991 forint, 
mint önrész. 

Kis- és nagyértékű gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 

Beszerzésre került egy ASUS számítógép (136 830 forint), a számítógéphez 
monitor, billentyűzet, egér, hangszóró, nyomtató és egy iratmegsemmisítő a 
Krimit tud? pályázat keretében és 2 db szimulációs szemüveg (34 990 Ft/db) 
amelyek használatra átadásra kerültek a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságnak. 



A Budapesti Fegyház és Börtönben tett prevenciós programok 

A „bűnmegelőzés másképpen" programot 2014 évtől - a 14. életévüket betöltött 
kőbányai általános iskolák diákjai részére a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnoka által engedélyezett szabályok szerint biztosítjuk. A program 
nem elrettenteni, hanem elgondolkodtatni akarja az általános iskolák diákjait. A 
2018-as tanévben 4 alkalommal vettek részt a diákok a programon. 

Budapest, 2019. április 26. 
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...... ~. · ........ melléklet az elöterjesztesnez 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2018. 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: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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 
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása. 

II. 

Mérleg adatok 

Pénzfelhasználás alakulása 2018-ban: 

Eszközök 
-tárgyi eszközök 
-pénzeszközök 
-egyéb követelés 
-kiadások aktív időbeli elhatárolása 

-összesen 

Források: 
-jegyzett tőke 
-tőketartalék 

-eredménytartalék 
-2018. évi eredmény 
-bevételek passzív időbeli elhatárolása 

-összesen 

6 810 884 
10 811 050 

157 658 
364 OOO 

18143 592 

1195 OOO 
6 291201 
2 157 026 

- 1 720 580 
10 220 945 

18143 592 
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EREDMÉNY: 

-bevétel : önkormányzattól kapott támogatás 
vállalkozástól kapott támogatás 
SZJA 1% 
Belügyminisztériumtól pályázati 
támogatás 
kamat 
egyéb bevétel (kerekítés) 

összesen 

-kiadás: anyagköltség 
szolgáltatások igénybevétele 
reprezentáció, üzleti ajándék, 
ajándék 
járulékok 
pénzügyi szolgáltatás díjai 
tervszerinti értékcsökkenés 
használatbavételkor eisz. écs. 
biztosítási díjak 
egyéb költségek 
összesen 

-eredmény 

Pénzeszköz: (bankszámla egyenlege 2018. december 31-én) 
(pénztár egyenlege 2018. december 31-én) 

III. 

Tartalmi beszámoló 

3 785 479 
500 OOO 
36 308 

6 OOO OOO 
6 
9 

10 321802 

2 376 958 
4 570 706 

1616 742 
204 727 

77 677 
2 743 804 

296 419 
149 196 

6153 
12 042 382 

- 1 720 580 

10 731 035 Ft 
80 015 Ft 

• A Közalapítvány Kuratóriuma 2018. év folyamán 5 alkalommal ülésezett. 
összesen 27 határozatot hozott. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KOT 482 forgalmi 
rendszámú mikrobuszra kötött használatba adási szerződést megszünteti a BRFK 
X. kerületi Rendőrkapitányságával. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács 6 OOO OOO Ft összegű támogatását befogadja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2017. évi 
tevékenységről és gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót és a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak ajánlja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság kérelmére 150 OOO Ft értékben részegszemüvegeket, tollakat 
és stresszlabdákat vásárol az alapítványi keretből. 
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• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Képviselő-testület 
által nyújtott 1 OOO OOO Ft működési költségből 500 OOO Ft támogatást nyújt a 
Krimit tud? pályázathoz. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott 2 500 OOO Ft 
összegű támogatást befogadja. 

• Társszervezőként részt vesz az Óhegy parkban 2018. szeptember l-jén 
(szombat) megrendezésre kerülő Xl. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a 
közbiztonsági, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, és egyéb feladatok költségeihez 
bruttó 2 500 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló alapítványi 
keretből. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a „Kri mit tud?" 
pályázat lebonyolításáról, jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma Almádi Krisztinával, 
valamint Bürszem Györgynével bővíti a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Kuratóriumát. 

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

• A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma egyszeri 20 OOO Ft 
értékű vásárlási utalványt biztosít a Kuratórium tagjai, valamint az Alapítvány 
munkáját segítő kollégák részére az alapítványi keretből. 

IV. 

Egyéb adatok 

1. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évben költségvetési támogatást nem 
kapott. 

2. vagyon felhasználása 

2018. évben az alapítvány kiadásai között szerepelt kisértékű gép-berendezés
felszerelések vásárlása, a rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltségek és 
szolgáltatások igénybevétele, a működési költségek, a Krimit tud? vetélkedőre vásárolt 
nyeremények költségei, a reprezentációs költségek, a személyi jellegű kifizetések utáni 
járulékok, a bankköltségek, értékcsökkenési leírás elszámolása. 

3. cél szerinti juttatások 

2018. év során a közalapítvány pályázatot nem írt ki. Cél szerinti pénzbeni és nem 
pénzbeni támogatást nem nyújtott. 

4. vezető tisztségviselők juttatásai 

2018. évben ilyen kifizetés nem történt. 
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5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, 
helyi önkormányzattól kapott támogatás 

2018. évben a közalapítvány SZJA 1 %-ból 36 308 forintot, a Belügyminisztériumtól 
pályázaton elnyert támogatást 14 OOO OOO forintot (ebből 2018-ra jutó rész 6 OOO OOO 
forint), a HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-től 500 OOO forintot, a 
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzattól, mint alapítótól 3 785 4 79 forint 
támogatást kapott. 

Budapest, 2019. április 26. 

~~ 
elnök 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

!01 Fővárosi Törvényszék 

Időszak terjedelme: egész év [Xj töredék év D 

...... &: ........ m&lléklet az előterjesztésh'firgyév: 

~~~~-~~-~~ 
időszak kezdete 

l 2 I o l 1 l s\ 
~@]~~-~~-@]~ 

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 

Szervezet székhelye: 

[&] 
D 

Irányítószám: 00~0 Település: !sudapest 

;::::::===----------=============:::::;---::::-:--::-:--:--:--;:-----;:::::===========; 
Közterület neve: !szent László Közterület jellege: ltér 

Házszám: :=1

2
=
9

=. ====;--:-Le:-. p-c-s-;;ő;-haz:-. -: --;:====;--:E:-m-el:-"'."et: Ajtó:'--;:~!~=-~=-=_=_=_=~=. 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

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

@TIJ-@TIJ-101010 l 1 l 213 l 6 I 

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

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Budapest 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.21 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

IKöbánya ~özbiztonságáért Közalapítvány 

Az egyszerOsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 9 418 6 811 

1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 9 418 6 811 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 2480 10 969 

1. Készletek 

II. Követelések 6 158 

Ill . Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 2474 10 811 

e. Aktív időbeli elhatárolások 298 364 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12196 18144 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 9 643 7 923 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 1195 1195 

II . Tőkeváltozás/eredmény 9 070 8448 

Ill . Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) -622 -1 720 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 2 553 10 221 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 12196 18144 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bal Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.21 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

röbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

2018.év 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

1. 

1 
-· 1 

i 

\ 

1 
1 
\ 

. ! 

1 

1 
1 

! 
' 

\ 
\ 

\ 
1 

i 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

\ 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 

ebből: adományok 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

A. Összes bevétel (1 +-2+3+4) 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 

5. Anyagjellegű ráfordítások 

6. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 

8. Egyéb ráfordítások 

-1 9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
(5+6+ 7 +8+9) 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 

\ 10. Adófizetési kötelezettség 

\o. Tárgyévi eredmény (C-10) 
1 

Alaptevékenység 

előző év előző év 
helyesbftése 

tárgyév 

9 449 10 322 

6 636 3 785 

2 813 6 500 

45 

9449 10 322 

9 449 10322 

5 689 7181 

1333 1821 

0 0 

2 904 3 040 

145 

10 071 12 042 

10 071 12 042 

-622 -1 720 

-622 -1 720 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bal 

Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év 
he/yesbftése 

tárgyév előző. év előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

9 449 10 322 

6 636 3 785 

2 813 6 500 

45 

9449 10 322 

9449 10 322 

5 689 7181 

1333 1821 

0 0 

2 904 3 040 

145 

10 071 12 042 

10 071 12 042 

-622 -1 720 

-622 -1 720 

Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.22 



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

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

r°:bánya Közbiztonságáén Közalapítvány 

2018.év 

PK-442 

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

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbftése helyesbftése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 6 OOO 

ebből : 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 6 636 3 785 

ebből : 
- normatív támogatás 

e. Az EuróJ?.ai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
meahatározott részének az 
ad zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 30 36 
gxXVl.törvény alapján átutalt 
osszeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 45 

Könywizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! 

tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbftése 

6 OOO 

6 636 3 785 

30 36 

45 

D Igen 00 Nem 

Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.22 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 a 
íl 

2018.év 1 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

!Kőbánya Közbiztonságáért Közalapftvány 

1 
1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: [!][!]@]~ Település: 
!Budapest 1 

Közterület neve: Jszent László 
1 

Közterület jellege: 
ltér 1 

Házszám: 
l2s. 1 

Lépcsőház: 
1 1 

Emelet: 
1 1 

Ajtó: 
1 1 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1 
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 

Irányítószám: DDDD Település: 1 1 

Közterület neve: 1 1 Közterület jellege: 1 1 

Házszám: 
1 1 

Lépcsőház : 
1 1 

Emelet: 
1 1 

Ajtó: 
1 1 

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: ~·[~l~J.lsl511151sl J ~1js!sl1I/~ 
1.4 Nyilvántartási szám: (''Anyaszervezet'J [ili]-[ili]-101010 l 1 l 213161 
1.5 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység adószáma: [!]@]~~@]~00-l!l-@l~ 
1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: ITóth Béla László 

1 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

1A közalapítvány az alapftó okiratban szereplő céloknak megfelelően végezte tevékenységét. 
2018. évben már 11. alkalommal került megrendezésre a Rendvédelmi Nap, ahol társszervezőként részt 
vett az alapítvány a szervezésben, lebonyolításban. 2. alkalommal került megrendezésre a Kri-mit tud? 
bOnmegelözési vetélkedö a közalapftvány szervezésében. Idén is sikeresen pályázott, majd az elnyert 
összeget a vetélkedőkelökészftésére, kordinálására és megtartására tordftotta. Kisértékü eszközök 
vásárlása is történt használatbaadási céllal. A Budapest Fegyház és Börtönben tett prevenciós programot a 
14. életévüket betöltött diákoknak 2018-ban is folytatta. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: jKözbiz.és bOnmegelőzési feladatok, azok támogatása 1 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !2011.évi CLXXV.tv. 1994.évi XXXIV.tv. 1 

1 

->,.> K.oznasznu tevékenység célcsoportja: jBp.X.kerület lakossága, diákjai, Rendőrség, Polgárőrség 
1 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
11000 1 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei : 

A közalapítvány nagy sikerrel szervezte és bonyolította le a Xl. Rendvédelmi Napot és 2. alkalommal a 
Kri-mit tud? bünmegelözési vetélkedöt Használatba adási céllal kisértékii tárgyi eszközöket is vásárolt. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.22 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

IKöbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

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

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

térítésmentes átadás 145 0 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

0 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 145 0 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 145 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

0 0 

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

0 0 

A. Vezető tisztsé~viselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 0 0 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.22 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység r,eve: 

IKö-bánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 9449 10 322 

ebből: 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 30 36 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)] 9419 10 286 

H. összes ráfordítás (kiadás) 10 071 12 042 

1. Ebből személyi jellega ráfordítás 1333 1821 

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 071 12 042 

K. Adózott eredmény -622 -1 720 

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

1 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesftése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft! ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0} D ~ 
Ectv. 32. § (4) e) [(/1+/2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesftése 

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) e) {(L1+L2)!2>= 10 fő] D ~ 

.. 
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 08.00.22 



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

2018.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

IKö~ány~ Közbiztonságáért Közalapítvány 

Támogatási program elnevezése: "Krimit tud?" -bünmegelőzési vetélkedő 

Támogató megnevezése: 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 2018. március 1. - 2018. december 31. 

Támogatási összeg: 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 OOO OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 OOO OOO 

- tárgyévben folyósított összeg: 6 OOO OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissn nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenkent: 

Személyi 1768242 

Dologi 3 868 489 

Felhalmozási 363 269 

Összesen: 6 OOO OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatlsa: 

PK-442 

00 

A rendezvény kapcsán felmerült költségek a verseny és a szervezés során felhasznált anyag költség, a nyeremények, 
az igénybe vett szolgáltatások {rendezvényszervezés, mi:ivészeti tevékenység, bünmegelözési programok}, a vidéki 
helyszínekre történö utazások üzemanyag és gépjármübérlés költségei, a reprezentációs költségek, a versenyek 
nyerteseinek ajándékai és ezek adó és járuléka, kis és nagyértékü tárgyi es.z.közök beszerzése. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok berraitatása 

1A 2018-as Krimit tud? országos szinten az összes Megyei/Bpi Rendör-fökapitányság bevonásával, a Nemzeti 
BOnmegelözési Tanács támogatásával, a Pest Megyei Rendör-fokapitányság BOnmegelozési 0.-val és a FE:CSKE 
Egy-tel közösen került lebonyolításra. Közalapítványunk minden érintett szervezettel együttmOködési megállapodást 
kötött a sikeres megvalósítás érdekében. A Krimit tud? gördülékeny végrehajtása érdeJ..ében a regionális vetélkedökel 
sz,ervezö megyékkel szakmai értekezleten minden szükséges információt megosztottak. a résztvevőkkel, a regionális 
elödöntök megszervezésével járó költségekkel kapcsolatos tájékoztatást adtak. Az idei ávben hat regionális 
helyszínen kerültek megszervezésre a Krimit tud? elödöntök. A diákok 3 ffis csapatokkal indultak és két 
versenvszámban mérték össze tudásukat a Zsebszöven. illetve a Ki vanvok? iátékban. Minden rénióból az első két 
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kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

IKöbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

Csatolt mellékletek 

PK-442-01 Könywizsgálói jelentés M=!lléklet csatolva: 

Er~detivel rendelkezik: 

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

E~detivel rendelkezik: 

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-05 Meghatalmazás MEJléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-06 Egyéb Md léklet csatolva: 

Er6detivel rendelkezik: 

PK-442 
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