
Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: dr. Sara Botond polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2018.  november  29. sz. napirend _  

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű 
szükséges. 

szavazattöbbség 
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS ALKALMAS 

DANADA-RIMÁN D NA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi - 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság - 

véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára• 

az A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  73/1991. 
(II.15.) számú határozatával döntött a „Józsefváros Közbiztonságáért" Alapítvány 
létrehozásáról, amelynek célja Józsefváros közbiztonsági helyzetének javítása, a kerület 
közbiztonságának biztosításában való aktív közreműködés. Az Önkormányzat, mint alapító 
2.000.000  Ft-ot bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére induló vagyonként. 

Az alapítvány jogállása a fennállása óta többször változott, jelenleg közalapítványként 
működik, elnevezése Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: 
Közalapítvány).  A  Közalapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
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CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  13.  §  (1)  bekezdésének  17.  pontjában foglaltak 
szerint közfeladatot lát el. 

A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló  479/2016.  (XII.28.)  Korn.  rendelet  7.§ (1)  bekezdése 
alapján a Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 
év könyveinek lezárását követően köteles beszámolót készíteni. 

A 2017.  évi egyszerűsített éves beszámolót a Közalapítvány kuratóriuma a  30/2018. (05.23.) 
számú, a felügyelő bizottsága a  3/2018. (05.23.)  számú határozatával fogadta el. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Közalapítvány  2017.  évi egyszerűsített éves 
beszámolója (melynek része a mérleg és az eredmény-kimutatás), valamint a közhasznúsági 
jelentés. 

A 2017.  évi mérleg szerint  54.696,-  e  Ft  a mérleg főösszeg, az eredmény-kimutatás alapján 
65.444,-  e  Ft  az összes bevétel,  84.519,-e Ft  az összes költség. 

2017.  évben a Közalapítvány működése összesen  -19.075,-e Ft  eredményt hozott, a saját tőke 
az előző évi  66.390,-e Ft-ről  47.313,-  Ft-ra csökkent. 

Az elmúlt év bevételeinek összege  65.444,-  e  Ft,  amelyet a közhasznú tevékenységből 
származó bevétel  (2.270,-  e  Ft),  egyéb bevétel  (63.038,-  e  Ft)  és az Szja 1%-os felajánlást 
(134,-  e  Ft)  is tartalmazó közhasznú célra, működésre kapott támogatás  ad,  és pénzügyi 
bevételek összege  2,-  e  Ft. 
A  költségek összege  84.519,-  e  Ft,  mely az anyagjellegű ráfordításokból  (20.932,-  e  Ft), 
személyi jellegű ráfordításokból  (35.973,-  e  Ft)  és az egyéb ráfordításokból  (22.749,-  e  Ft) 
tevődik össze, értékcsökkenési leírás  4.837,-  e  Ft,  pénzügyi műveletek ráfordításai  28,-  e  Ft. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közalapítvány  2017.  évi éves 
egyszerűsített beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadására. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Közalapítvány alapító okiratának  11.  pontja szerint:  „A  közalapítvány ügyvezető szerve a 
közalapítvány működéséről évente köteles Képviselő-testületnek beszámolni és a 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni." 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja Közalapítvány  2017.  évi eves egyszerűsített beszámolójának és a 
közhasznúsági jelentésének Képviselő-testület általi elfogadása. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincsen. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
sajátosságairól szóló  479/2016.  (XII.  28.) Korn.  rendelet?. §  (1)  bekezdése alapján az egyéb 
szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérleg 
fordulónappal a Tv.-ben és az e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót 
készíteni.  A 13.  §  (3)  bekezdése értelmében az egyéb szervezet a kapott alapítói, 
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költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az érdekeltségi hozzájárulást —  ha 
jogszabály másként nem rendelkezik — bevételként számolja el. 
A  Képviselő-testület hatásköre az Mötv.  41.  §  (6)  bekezdésén alapul, döntését az Mötv.  47.  § 
(2)  bekezdése alapján hozza meg. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott 
2017.  évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás)  es  a 
közhasznúsági jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat  1.  pontja szerinti dokumentumoknak 
az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  december  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Budapest, 2018.  november  19. 

dr. SáVa Bbtond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

 

 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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ElE) töredék év Időszak terjedelme: egész év 

Nyomtatva:  2018.05.15 08.31.22 tő be! Ny.v.:22  A  nyomtatväny papir alapon nem kü 

. eilt , A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója S közhasznúsági melléklet PK-342 

  

2017.  év 

 

1 7:—  og_Rti 
időg7ak kezdete 

Tárgyév: 

[21L313.17 

idogzak Vre—ge 

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

a.Szervezet 

b.Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

1 n•aros Koztoztonsagaen Kozalapnvant 

 

Szervezet székhelye: 

 

trans/R(55am: — 1. 0 8 Telepulés 2 Budapest 

 

Közterület neve: Baross 

 

Közterület jellege: utca 

 

Házszám: 63-67 
Lepcsőház: 

 

Emelet: f•-----[ Alto: 

  

Jogi  személy szervezeti egység neve: 

     

Jogi  személy szervezeti egység székhelye: 

  

Irányitöszám: rimr-, Település: 
ILLI  

  

Kozterület neve: 

 

Közterület jellege. 

  

Hazszarn- 

 

Lepcsöház: 

  

Emelet • silo: . 

             

Nyilvántartási szám: I I I Oh —4011_4 0111d515 

 

Now  személy szerveren egység eseté ben: 4nyaszereezerJ 

Bejegyzö batarozat száma: 

 

ring( személy szervezen egység eseteben. 112-11E , [615101510[71  1 9 9 ir9 pi 
Jog! személlyé nyilvánító nararozar száma) 

 

Szervezet /  Jogi  személy szervezeti egység adószáma: [1,761K{11,E il Kfölg 4  — Pijk 

 

Szervezet /  Jogi  személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: Teszársz  rároly 

 

Képviselő aláírása: Jiörs082end!pisKie:Boba
tvairise

tly
iii
i 
IluSel5g3:7 

Keltezés: 

Budapest FRFI RT. '4_ 5 

Szatnlast . 

- Frg-ii 
Ariár,zanl:  16014606T-42 

 

A  szervezetet nyilvántartó táróság megnevezése: 

01 [Ike-Jost  Törvényszék 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.  év 

PK-342 

Szervezet i Jogi személy szervezeti egység neve: 

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer fountban) 

  

Előző év 

 

Előző év 
helyesbitése 

Tárgyév 

 

ESZKÖZÖK (AKTiVÁK) 

  

A. Befektetett eszközök 46 067 

 

40 524 

 

I.Immateres javak 

      

II.Tárgyi eszközök 46 067 

 

40 524 

 

Ill.  Befektetett pénzügyi eszközök 

     

8. Forgóeszközök 27 247 

 

14 172 

 

I.Készletek 

      

II.Követelések 2 002 

 

1 891 

 

Ill.  Értékpapírok 

      

IV.  Pénzeszközök 25 245 

 

12 281 

C. Aktiv  időbeli elhatárolások 

     

ESZKOZOK ÖSSZESEN 73 314 

 

54 696 

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 

  

D. Saját tőke 66 390 

 

47 313 

 

I. Induló tőke/jegyzett tőke 2 000 

 

2 000 

 

II. Tőkeváltozás/eredmény 29 390 

 

64 388 

 

Ill.  Lekötött tartalék 

      

IV.Értékelési tartalék 

      

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 35 000 

 

-19 075 

 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenysegból 

     

E. Céltartalékok 

     

F. Kötelezettségek 6 924 

 

7 383 

 

I.Hátrasorolt kötelezettségek 

      

II.Hosszú lejáratú kötelezettségek 

      

Ill.  Rövid lejáratú kötelezettségek 6 924 

 

7 383 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

     

FORRÁSOK ÖSSZESEN 73 314 

 

54 696 

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

 

Nyomtatva:  2018.05.24 07.45.38 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
t éves beszámolója is közhasznúsági melléklet 

2017.  év 

PK-342 

Szervezett  Jogi  személy szervezeti egység neve: 

Józsefváros Kozbiztonságáért Közalapftvány 

  

Az egyszerűsített eves beszámoló eredménykimutatása (Adatok azei forintban.)
 

  

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző ev előző év 
helyesbítése 

lärgyey előző ev előző év 
helyesbítése 

rérgyév előző év előző ev 
helyesbítése 

m  ú  e 

1.  Értékesités nettó &bevétele 2 483 

 

2 270 

   

2 483 

 

2 270 

2.  Aktivált saját teljesitmények 
értéke 

         

3.  Egyéb bevételek 81.618 

 

63172 

   

8 618 

 

63 172 

ebből.  

         

- tagdíj 

 

a 

       

- alapítótól kapott befizetés 

         

- támogatások 

  

62 932 

   

MIMED 

 

Era 
ebből: adomänyok 

 

1111111111
WWII  

 

111111 

  

EMI  

 

NMI 
4.  Pénzügyi műveletek 
bevételei 3 

 

2 

   

3 

 

2 

A.  Összes bevétel  (1+-2+3+4) 84 104 

 

CC 

   

84104 

 

65 444 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei  

       

MI 
20 932 5.  Anyagjellegü ráfordítások 3 088 

 

20932 

   

3 088 

6.  Személyi jellegű ráfordítások 30 744 

 

35 973 

   

30 744 

 

35 973 

ebból: vezető tisztségviselők 
juttatásai 6 553 

 

5 400 

   

6 553 

 

5 400 

7.  Értékcsökkenési leírás 6 059 

 

4 837 

   

6 059 

 

4 837 

8.  Egyéb räforditások 9 213 

 

22 749 

   

9 213 

 

22 749 

9.  Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 0 

 

28 

   

0 

 

28 

B.Osszes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 49 104 

 

84 519 

   

49104 

 

84 519 

ebből. közhasznú tevékenység 
ráfoniftásai 

   

Mil  

     

C.Adózás előtti eredmény 
000 

 

9 075 IIII  

  

35 000 

 

19 075 

10.  Adófizetési kötelezettség 

         

D. Tárgyévi eredmény  (C-10) 35 000 

 

• 9 075 

   

35 000 MIN -19 075 

Ny.v..2.2  A  nyomtatvány papír alapon nem küldhetö bel Nyomtatva:  2018.05.24 0745.38 



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

2017.  év 
PK-342 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva Igen 3  Nem 

Szervezet I Jogi személy szervezet egység neve: 

Józsefváros Kozbiztonságáért Közalapítvány 

Az  egyszerűsített  eves  beszámoló ereclménykimutatása  2. (A dalok ezer toemban) 

 

A  aptevekenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év 
helyesbírése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbeese 

targyev előző év elözőev 
futlyesbeese 

tárgya' 

Tájékoztató adatok 

A.Központi költségvetési 
támogatás 

         

ebből: 
-  normativ  támogatás 

         

B.Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 73 848 

 

62 798 

   

73 848 

 

62 798 

ebből. 
-  normativ  támogatás 

         

C. A2  Európai 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 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-

 

153 

 

134 

   

153 

 

134 használásáról szóló  1996,  évi 
CXXVI.törvény alapján  amen 
összeg 

F.Közszolgáltatási bevétel 

         

G.Adomanyok 

         

Ny.v.:2.2  A  nyomtatvány  tapir  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2018.05.24 07.45.38 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója is közhasznúsági melléklet 

2017. At 

PK-342 

   

1.Szerveze I  Jogi  személy szervezeti egység azonosító adatai 

   

1.1  Név: Szervezet 

    

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

    

12  Székhely: Szervezet 

    

Irányítószám: Frig , Település: Budapest 

    

Közterület neve: 
Baross 

Közterület jellege: utca 

    

Hazszátn. 63-67 Lépesoház: 

 

Emelet, 

 

Ajtó. 

     

1.1  Név:  Jogi  személy szervezeti egység 

           

1.2  Székhely:  Jogi  személy szervezeti egység 

     

Irányitószám- TEE Település' 

      

Közterület neve 

 

Közterület jellege: 

          

Házszám: 

 

Lépcsőház: 

 

Emelet: 

 

Ajtó: 

          

1.3  Bejegyző I  Jogi  személlyé nyilvánító határozat száma: 1  21.EFt,46151015101. ľi  91911 ii o; 

    

1.4  Nyilvántartási szám: ('AnYaSZOTVeZer) oil --mir—iumeiihbi5 

    

1.5  Szervezet i  Jogi  személy szervezeti egység adószáma: 48.01[44][illo  [6_  —T. —Fg 

    

1.6  Szervezet 1Jogi személy szervezeti egyseg 
képviselőjének neve: Teszársz Kára  y 

         

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

    

Józsefváros közbiztonsági helyzetének javítása 

    

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

         

3.1  Közhasznú tevékenység megnevezése: 

    

3.2  Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

               

3.3  Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

    

3.4  Közhasznú tevékenységbol részesülők létszáma: 

     

3.5  Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

               

Ny.v.:2.2  A  nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2018.05.24 07.45.38 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.  év 
PK-342 

Szervezet I  Jogi  személy szervezeti egység neve: 

ózsetváros Kozbiztonsagáért Kozalapitvány 

  

5.  Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer  foam ) 

5.1 CM  szerinti juttatás megnevezése Előző óv Tárgyév 

 

Katasztrótavédőknek adott támogatás 60 6 500 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

 

Polgárőrségnek adott támogatás 8 980 4 000 

5.3 Cél szerinti jutattes megnevezése Előző év Tárgy eV 

 

Rendvédelemnek adott támogatás 22 860 27 288 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 31 900 37 788 

 

Gel  szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 31 900 37 788 

6.  Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év  (1) Tárgyév  (2) 

 

kuratórium elnöke 2 776 2 554 

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

 

kuratóriumi tagok 3 855 2 846 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindosszesen): 6 631 5 400 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
Ayes  beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.  év 

PK-342 

Szervezet  1  Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

7.  Közhasznú jogállas megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer tannthan ) 

 

Alapadatok Előző év  (1) Tárgyév  (2) 

B.Eves  összes bevétel 84 104 65 444 

ebből: 

  

C.A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996.  évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

163 134 

D.Közszolgáltatási bevétel 

  

E.Normativ  támogatás 

  

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

  

G.Korrigált bevétel (13-(C+D+E+F)) 83 951 65 310 

H.Összes ráfordítás (kiadós) 49 104 84 519 

I.Ebből személyi jellegű ráfordítás 30 744 35 973 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

  

K.Tárgyévi eredmény 35 000 -19 075 

L.A  szervezet munkájában közremüködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek szeLta 

szóló
V010161288=Itler(tITZTeeTel 

  

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 

Igen Nem 

Ectv.  32.  §  (4)a) [(81+82)02> 1.000.000,  -  Ft) 

 

X LI 
Ectv.  32.  §  (4)6) j  Ki+K  2>=01 x I 
Ectv.  32.  §  4)  c)1(1.1+12-Al-A2)/(Hl+H2)>=0.25] IYA 

 

T ársadalmt támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv.  32. 5 (5) a) gal  +C2)/(Gl+G2)>=0,02]  111 D 

Ectv.  32.  §  (5)  b)1(3.1+J2)1(HltH2)>=0,5) 111 M 

Ectv.  32. 5 (5)  01(Li+1_2)/2>.  10(6] El IR1 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.  év 

PK-342 

  

Szervezet /  Jogi  személy szervezeti egység neve: 

  

Józsefváros Közbiztonságákr Közalapítvány 

    

Támogatási program elnevezése: 

   

Támogató megnevezése: 

    

központi költségvetés 0  

   

önkormányzati költségvetés M 

  

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás D 

   

más gazdálkodó D 

  

Támogatás időtartama: 2017.01.01-2017.12.31. 

  

Támogatási összeg: 59 798 

  

- ebből a tárgyévre juto összeg: 59 798 

  

- tárgyévben felhasznált összeg: 59 798 

  

- tárgyévben folyósított összeg: 59 798 

  

Támogatás típusa. visszatérítendő D vissza nem térítendő L i 

  

TA  gyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

  

Személyi 12 261 

  

Dologi 37 345 

  

Felhalmozási 14 971 

  

Összesen: 64 577 

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatäsa: 

  

Józsefváros közbiztonsági helyzrtének javítása. 

  

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
Ayes  beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017.  év 

PK-342 

  

Szervezeti  Jogi  személy szervezeti egység neve: 

  

Józsefváros Közbiztonságáért Kózalaptoráity 

 

Csatolt mellékletek 

  

PK-342-01 Könyvvizsgdlói jelentés Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PIY-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-342-03 legyzükönyv Melléklet csutolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

P14342-04  Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Fredetivel rendelkezik: 

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

P16342-00  Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

N 

D D 

ä  
D  

11 
El 

II I 

Ill 
11 
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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2017.  évi egyszerűsített éves 
beszámolójához (mérleg, eredménykimutatás) és a közhasznúsági 

jelentéshez kapcsolódó szakmai beszámolója 

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványt a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában részt vegyen. E körben a Közalapítvány 
anyagi és egyéb támogatást nyújt a józsefvárosi rendvédelmi szerveknek, közbiztonsági 
tevékenységet folytató egyéb civil szervezeteknek, valamint ezek személyi állományának. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban  30.000.000,-  Ft-ot 
jutatott a Közalapítvány részére azzal a céllal, hogy az a  Budapest  VIII. kerület területén 
lakásokat vásároljon, majd azokat rendőrségi szolgálati lakásként hasznosítsa a BRFK VIII. 
Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állományának tagjai 
részére.  A  Közalapítvány tulajdonában jelenleg  12  db lakás áll, melyekben jelenleg is 
rendőrségi dolgozók laknak.  2017.  évben a Közalapítvány gazdálkodása lehetővé tette, hogy a 
tulajdonában lévő lakások energetikai korszerűsítését elkezdje az általános karbantratási 
feladatok mellett. Sikerült ebben az évben véghez vinni  8  lakás nyílászárójának cseréjét, 
amely az energetikai takarékosság mellett, a lakáshasználók komfortérzetét is pozitívan 
befolyásolta. Ennek során  2018.  év közepére szinte az összes lakás megújult. Az elvégzett 
munkák leginkább a lakások elektromos hálózatát és nyílászáró állományát érintette. Ezáltal 
nem csak a rendőrségi bérlők élhetnek kényelmesebb körülmények között,  de  a lakások értéke 
is megnövekedett. 

A  Közalapítvány kiemelt feladatként tekint a helyi rendőri szerv támogatására, ennek 
keretében operatív célokat szolgáló tehergépkocsit, illetve megújult számítógép parkot 
köszönhetett 2017-ben a Közalapítványnak, ezzel is javítva a rendőrkapitányság technikai 
felszereltségét, a bűnözés elleni helyi védekező képességet, s ezáltal a bűnmegelőzést. 
Ugyancsak a tavalyi évben újulhatott meg közalapítványi támogatással a rendőrkapitányság 
Víg utcai objektumában a főbejáratnál található aula teljes egészében, mely így méltóbb 
környezetben válja az oda belépőket. 

2017  tavaszán hagyományos módon Józsefvárosi Rendvédelmi Nap került megrendezésre 
változatlan helyszínen, a józsefvárosi Szenes Iván téren.  A  rendezvény különlegessége, hogy 
négy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv közreműködésével valósult meg.  A  rendőrség 
mellett a helyi katasztrófavédelmi szerv munkatársai, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály állományának munkatársai  es  a Józsefvárosi Közbiztonsági 



Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is részt vettek a 
Rendvédelmi Nap megtartásában, mely így látványosabb, komplexebb programokkal, 
bemutatókkal tudott szolgálni az odalátogató családok és gyermekek számára. Közel másfél 
millió forinttal támogatta a Közalapítvány a rendezvény lebonyolítását, mely összegből 
ajándéktárgyakkal  es  egyéb meglepetésekkel tudtunk kedveskedni a gyermekeknek, 
családoknak. 

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is megrendezésre került a Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny, melynek színvonalas lebonyolítását a Közalapítvány támogatta  600.000,- Ft 
összegben.  A  huszonötödik alkalommal megrendezett megmérettetésen Józsefváros tizennégy 
csapattal indult.  A  diákok többek közt tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási és műszaki mentési 
feladatokban mérték össze tudásukat, mely során a megszerzett tapasztalaton felül minden 
csapatot ajándékkal is jutalmaznak.  A  Közalapítvány a helyi katasztrófavédelmi szerv 
technikai feltételeit, munkáját is fejleszteni, elősegíteni kívánja, így új bútordarabok és 
műszaki, számítástechnikai eszközök adományozásával a tűzoltóállomány komfortérzetének 
javítását, az állomány továbbképzését segítette elő.  A  katasztrófavédelmi rendszer a 
gyakorlati képzések mellett az elméleti ismeretek bővítésére is hangsúlyt fektet, ehhez az 
elméleti oktatáshoz járult hozzá közalapítványunk a mai kor igényeit kielégítő 
berendezésekkel, szemléltető eszközökkel. 

A  józsefvárosi polgárőrség munkáját a Közalapítvány minden évben segíti pénzbeli működési 
és felhalmozási célú támogatással, mely a polgárőrség mindennapi tevékenységét teszi 
lehetővé, és így elengedhetetlen feltétele a polgárőrség működésének.  A  Józsefvárosi 
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma SZEM pályázatán sikeresen vett részt a „Szomszédok Egymásért 
Józsefvárosban" projekttel.  A  projekt megvalósításához világháló-portál szolgáltatás 
szükséges, melynek finanszírozását szintén közalapítványunk támogatta. 

A  Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerint „Az 
Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa" kitüntető cím adományozható a helyi rendvédelmi 
szervek állományába tartozó személy, kerületőri és közterület felügyelői feladatokat ellátó 
személy, és a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület azon tagja részére, aki a Józsefváros közigazgatási területén kiemelkedő 
rendvédelmi és közigazgatási tevékenységet végez.  A  cím évente öt fő részére 
adományozható, illetve „Józsefváros rendjéért" kitüntető cím adományozható a Józsefváros 
rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helytállást 
tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek, közterület-
felügyelet állományának tagjai részére. Az Önkormányzat a minden évben átadott kitüntető 
címekkel járó pénzjutalmat a Közalapítvány útján biztosítja, amelynek során 2017-ben a 
BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  112  fő, az FKI Közép- pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  53  fő, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály  20  fő, valamint a Józsefvárosi 
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  15  fő 
dolgozója részesült kitüntető címben és jutalomban.  A  Közalapítvány ezen túlmenően a 
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rendvédelem területén a közbiztonság fenntartásáért dolgozó helyi szervek állományának 
évértékelő és záró rendezvényét is támogatja. 

A  Józsefvárosi Polgátmesteri Hivatal  2017.  április 28-29-én magas színvonalú eseménynek 
adott otthont.  A  Budapesti Polgárőr Szövetség rendezésében a Józsefvárosi Önkormányzat és 
a Közalapítvány közreműködésével kétnapos, nagyszabású nemzetközi konferenciára került 
sor polgármesteri hivatalunk dísztermében  „A  társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és 
gazdálkodási sajátosságai" elnevezéssel.  A  kétnapos konferenciára itthoni szakembereken 
kívül a világ minden tájáról érkeztek hazájukban és munkaterületükön komoly 
tapasztalatokkal rendelkező vendégelőadók.  A  rendezvény célja elsősorban a tapasztalatesere 
volt, illetve a hasznos, jól bevált módszerek megismerése, átvétele a különböző országokban 
működő közbiztonsági tevékenységet végző szervezetek gyakorlatából. Elmondható, hogy a 
világszínvonalú technikai háttérrel lebonyolított nemzetközi konferencia elérte kitűzött célját, 
emellett Józsefváros és a környék életében jelentős eseménynek számított. 

Közalapítványunk rendszeres támogatója  Budapest  Főváros Önkormányzata.  A  fővárosi 
önkormányzat támogatását a Közalapítvány  2017.  évben teljes egészében a tulajdonában álló 
rendőrségi szolgálati lakások felújítására, karbantartására fordította. Szintén elkötelezett 
támogatóink a gazdasági társaságok is, így nem először jutottak pénzbeli támogatáshoz helyi 
kapcsolódású vállalkozások segítsége révén a rendvédelmi dolgozók,  de  laptop,- és 
kondicionálógép-adomány formájában is sikerült e szervek feltételeit javítanunk. 

A  Közalapítvány kuratóriuma ezúton is szeretné megköszönni  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a  2017.  évre nyújtott támogatását, mely nélkül a 
Közalapítvány nem tudta volna megfelelően ellátni feladatait. Bízunk benne, hogy a Tisztelt 
Képviselő-testület a jövő évben is támogatni fogja a Közalapítványt közbiztonsági feladatai 
ellátásában. 

zbiztonságáért 
pirirány 

Bud 

...Ä06szárn:  1'801480a-142  
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

képviseletére jogosultak 
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Budapest, 2018.  november  20. 
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