
 

Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  július  4.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Köza apítvány 2018. évi 
beszámolójának elfogadására 

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

DANADA-RI N  EDINA 
JEGYZ43 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleme ezi 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! 

I. 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 
CLXXXIX. törvény  13.  §  (1)  bekezdésének  17.  pontjában fogláltak szerint közfeladatot lát el. „ 



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

A 2018.  évi egyszerűsített  dyes  beszámolót a Közalapítvány kuratóriuma  25/2019. (05.20.) 
számú, a felügyelő bizottsága  3/2019. (05.20.)  számú határozatával fogadta el. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Közalapítvány  2018.  évi egyszerűsített éves 
beszámolója (melynek része a mérleg  es  az eredmény-kimutatás), valamint a közhasznúsági 
jelentés. 

A 2018.  évi mérleg szerint  14.288  e  Ft  a mérleg főösszeg, az eredmény-kimutatás alapján 
96.803,-e Ft  az összes bevétel,  82.515  e  Ft  az összes költség. 

2018.  évben a Közalapítvány működése összesen  14.288  e  Ft  eredményt hozott, a saját tőke 
az előző évi  47.313  e Ft-ról  61.601  e Ft-ra növekedett. 

Az elmúlt év bevételeinek összege  96.803  e  Ft,  amelyet a közhasznú tevékenységből 
származó bevétel  (97.678  e  Ft),  aktivált saját teljesítmények értéke  (-3.282  e  Ft)  egyéb bevétel 
(2.160  e  Ft)  és az Szja 1%-os felajánlást  (247  e  Ft)  is tartalmazó közhasznú célra, működésre 
kapott támogatás  ad,  és pénzügyi bevételek összege  0,-  e  Ft. 
A  költségek összege  82.515  e  Ft,  mely az anyagjellegű ráfordításokból  (11.300  e  Ft), 
személyi jellegű ráfordításokból  (34.782  e  Ft)  és az egyéb ráfordításokból  (31.030  e  Ft) 
tevődik össze, értékcsökkenési leírás  5.397  e  Ft,  pénzügyi műveletek ráfordításai  6  e  Ft. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közalapítvány  2018.  évi eves 
egyszerűsített beszámolójának  es  a közhasznúsági jelentésének elfogadására. 

II. A  beterjesztés indoka 

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

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Közalapítvány  2018.  évi éves egyszerűsített beszámolójának és 
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 
kötelezettségének sajátosságairól szóló  479/2016.  (XII.  28.)  Komi. rendelet  7.  §  (1)  bekezdése 
alapján az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi  es  jövedelmi helyzetéről az üzleti 
év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával 
mint mérleg fordulónappal a Tv.-ben  es  az e rendeletben meghatározottak szerint köteles 
beszámolót készíteni.  A 13.  §  (3)  bekezdése értelmében az egyéb szervezet a kapott alapítói, 
költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az érdekeltségi hozzájárulást —  ha 
jogszabály másként nem rendelkezik — bevételként számolja el. 
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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 
2018.  évi egyszerűsített  dyes  beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás) és a 
közhasznúsági jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott dokumentumoknak 
az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  július  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Budapest, 2019.  június  21. 

dr. Sára Botond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

" V*  SitA 
dr. Mészár  Erika 

aljegyző 
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Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési ország neve: 

Születési település neve: 

Születési ideje: FITE-911-[1 1 

Neve: 

Józsehniros Közbiztonságér' Közalapftvány 

Nyilvántartási 1 011 1. 2 1 5 15 

   

Tárgyév:  1_
.
2 1 0 1 1 1  g  1 

                

                

[210 —14—IotiI L
.  Co in—[1—I311: 

időszak kezdete időszak vége 

Időszak terjedelme: egész év töredék év E  Da 

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

 

2018.  év 

 

   

A  szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

01  Fővárosi Törvényszék 

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

Szervezet/  Jogi  személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(Elektronikus  ;rallies  esetén másolt nem  (Mate  - mezők) 

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva:  2019.06.18 09.36.18 
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Utca 

Település. 
Budapest 

Muter ület jellege 

Szervezet székhelye: 

eanyiloszám:  57 8112 

Közierulet neve Baross 

Lépcsőház: 

Bejegyző határozat száma: 
szüfvezeriegyseu esetete, 

Joti. OE.OE fmn:Ilyz nydvéigló hafärezal sCamaj 

   

[il k 161 51. 1 51 ./19 j 1 /5Q 

    

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adoszama. 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: 

Kepviselö aláírása: 

Keltezés: 

Budapest 

Feszársz Károly Józsefváros KözbIrtanságaörl 

if  
viveftväee 

[moss  u 0351. 
713/4301-23337A7 
89 Hee6-/ 42 

    

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

2018.  év 

 

P K -442 

 

Tárgyév: 

1-2-1-4 717  
40 - 1 81— 0 1J— 0' 1 T V 4 011 81— F Fr  T  FT 

időszak kezdete — - idgszay vége 

A  szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

[01  Fővárosi Törvényszék  

Időszak terjedelme: egész e+.• loteriék év 

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

Szervezet 

h.  Jogi személy szervezeti egység (származtatott jog' személy) 

Szervezet neve: 

:Z 327V Kczcizigüsai3er rLeCili13111ivärs — 

       

Házszam 
63.67 

( Lépcsőház: 

 

Enelei 

 

        

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

lianyagszam rrir  
Koztelulei neve 

11 ázbzanl 

Nyilvántartási szám: 
[Jodi  Sletelys2eivezeli egyStv A 

1 Kozteiulet lellege :. 

Emelet 1 Apo 1 

101 1011 -t0101011121015 , 

Település 

Ny.v.:L3  A  nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2019.05.09 12.56.32 



A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója is közhasznúsági melléklet I PIC-4142 

2018. kw 

Az  egyszerűsített  eves beszamoló  mérlege 

1 E laze ev I 

Mae  ezer  ladrablinJ 

 

E14526 ev 
086941flese 

x 

Urger 

ESZKOZOK (AMAX) 

A. Belektetett esztözök 40 524 

 

57 516 

L henteenitlIS Ink 

   

II Tärgyi eszkozet 40 524 

 

67 516 

Ill. Befeamen pénzugyr es ozok . 

 

B. Forgieszközet 14 172 

 

14 754 

I  Készletek 

   

II. Kovetelesek 1881 

 

578 

It Enékpapirok 

   

IV.  Pénzeszközök 12 281 

 

14 174 

C. Aktiv  Meek elleukrulteok 

   

53210320k OSSZESEk 54486 

 

72 370 

FORRÁSOK  (PASSZIVAK) 

D Seat take 47 332 

 

81 801 

I Inoue töketegyzea  töke 2 000 

 

2000 

li Tökevelezisferedmety 64 388 

 

45 313 

III Lekoton tamable 

   

IV. Enékelést  tartalék 

   

V.

 

Ttoiraysizrtre itirétlYékenettkenYseg -18 075 

 

1.4 283 

Vt. Tartly& *Tierney wilefrazzas tevékertységböl 

   

E. Cellanaltlicok 

   

F. Kötelezelle10911 7 383 

 

24W 

I.Hetresorob lalteleneségek 

   

II.Hosszú  Kind lagelezemegek 

   

st  Reed Spree kötelezeeségek 7 383 

 

2 4941 

G. Passzlv idemti ellmerollsok 

  

8)75 

koPRASOk OSSZESE ' 548% 

 

72 270 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

r
ozeervetos Kozbizionstgön Kozalapistäny 

Ny.v..1.3  A  nyomtatvány  pope,  alapon nem küldbeld bel : :.Memeelem9.1105B912.56.:12 



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

2018.  év 
PK-442 

   

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Józsefváros Közbiztonságért Közalapítvány 

Az egyszerűsített eves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer torintban.) 

 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző ey 
helyesbítése 

tárgyév előző éy előző év 
helyesbítése 

hogyév előző év előző ev  
helyesbítése 

Way& 

1. Értékesítés nettó árbevétele 2 220 

 

2 160 

   

2 270 

 

2 160 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

  

-3282 

     

-3282 

3. Egyéb bevételek 63 172 

 

97 925 

   

63 172 

 

97 925 

ebből: 

         

-tagdíj 

         

- alapítótól kapott befizetés 

  

97 178 

     

97 178 

- támogatások 62 932 

 

500 

   

62 932 

 

500 

ebből: adományok 

         

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 2 

 

0 

   

2 

 

0 

AÖsszes bevétel  (1+-2+3+4) 65 664 

 

96 803 

   

65 444 

 

96 803 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 

         

5. Anyagjellegű ráfordítások 20 932 

 

11 300 

   

20 932 

 

11 300 

6. Személyi jellegű ráfordítások 35 523 

 

34 782 

   

35 973 

 

34 782 

ebbő l vezető tisztségviselők 
5 400 

 

8 050 

   

5 400 

 

8 050 juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 4 837 

 

5 397 

   

4 837 

 

5 397 

8. Egyéb ráfordítások 22 749 

 

31 030 

   

22 749 

 

31 030 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 28 

 

6 

   

28 

 

6 

 

B.  Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 84 519 

 

82 515 

   

84 519 

 

82 515 

ebből: közhasznú tevékenység 

         

ráfordításai 

C Adózás előtti eredmény 
-19 075 

 

14 288 

   

-19 075 

 

14 288 (A-B) 

10. Adófizetési kötelezettség 

         

D. Tárgyévi eredmény  (C-10) -15 025 

 

14 288 

   

-19 075 

 

14 288 

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány  pee  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2019.06.18 09.36.18 



PK-442 

A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített . 
dyes  beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.  év 

Sunman I Jogs sannély  szervezeti  /eyed. 

Közbutonsigin lUizidepliviny 

 

r

ozaeNinta 

 

Az egyszerläsitett eves  beszámoló  eredménykimutatise 2. man  „e, 

. 

 

VidLott teveltenystg a o Os szese n 

 

f etey AlaPievekeirjegeeizo ay mitem• 
heesigrese ' 

atom ey tea ev 
itedneekkie 

Yee  előző  ‚v Seat/ 
beiresbitése 

ow& 

7 átékozonti etlalOk 

A Kozponti kaistraveitu 
Ituregalis 

         

ebb« 
• normally táln00016$ 

         

B. Helyi  énkormanyzati 
költsegverisi tárnogatás 62 722 

 

27 272 

   

82711 

 

27 878 

ebbál. 
- flatulent,  támogatás 

         

C. Az  Európai  Unto sauktudas = 61. lent a Kohezios 
*on Mumma 

         

D. Az Eisopm Unlit In 
vetted  vagy  ma' 
nemzetközi  stmt.:ma 
származó támogatás 

         

E A snaffle loveoetentad6 
MeßlIalaM2011reSZenek at 
acI6Z9 tendelkezese stem° tel-
használasartil szólo 1996 en 
CXXVItongtny alaigan alutali 
*Meg 

134 

 

247 

   

134 

 

247 

F K02670.1131951 tweet 

         

G.  Adományok 

         

Konyvvizsgt1161 zaratlék 

Az Mate knnyvvwsgatanni alb ,ar.qm iett,21V4 ioen 0  Nem 

Ny.v.:1-3  A  nyomtatvány papi' alapon nem küldhető bel Nyomtatva:  2019.05.09 12.56.32 
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3.1  Közhasznú tevékenység megnevezése: 

     

       

3.2  Közhasznü tevékenységhez kapcsolódó közleladat, jogszabályhely, 

3.3  Közhasznú tevékenység célcsoportja: I 

3.4  Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma; 

3.5  Közhasznú tevékenység több eredményei: 

_ ľJ 

, . 

St 
MI :` 

A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
eves beszámolója is közhasznúsági melléklet 

2018.  év 

PK442 : 1 

1.Szerveze  1  Jogi  személy szervezeti egység azonositó adatai 

 

1.1 Név: Szervezet 

36zseetároe "Kozbiztonságén Kzaiapitvány-

   

1.2 Székhely: Szervezet 

  

I ranyitöszám ill° FT; Telepulés 
_ _17 Budapest 

  

Közterület neve: 
Baross 

Közterület jellege' LACS 

  

HáZSZaIll 63.67 1 Lépcsőház 

 

Emelet Ajtó Í  
i  

  

1.1  Név:  Jogi  személy szervezeti egység 

  

1.2  Székhely:  Jogi  személy szervezeti egység 

  

lignyltoszam ru ._., Település

Komerwe, 

   

ne Közterület jellege 

      

Lépcsőház • I Emelet I Apo 

      

1.3  Bejegyző lJogi személlyé nyilvärutó határozat száma: 11.125[Pik,1615.91510.1 1 9 14510 

  

1.4  Nyilvántartási szám; (»Anyazervezet.) 
19P: H913:1- 114919.11.13-b.13 . 

  

1.5  Szervezet i  Jogi  személy szervezeti egység adószama: 1119E1.144.10A-52  —1412 

  

1.6  Szervezet IJogi személy szervezeti egyseg 
képviselőjének neve: 

76626r67 tot 0iy
 

    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti  es  közhasznú tevékenységek bemutatása 

Józseheiros közbiztonsági helyzetének javitase. 

3.Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

         

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány papfr alapon nem küldhető bel Nyomtatva,  2019.05.09 12.56.32 



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

2018.  év 

PK-442 

Szervezete  Jogi  stem*  ammete0 egység neve: 

3oz satvems KeztuitOiMegizt kairitpliviny 

 

5. CS swim' ltitattian Idenutavisa 

 

(Adele  eze'  loonitegni 

I 

I 
i 

- 

5.1 Cel sterns mutes megnevezese Elözö ev 

  

7Argyey 

  

KatanutWavidöknek an  támogatás 

 

0500 

  

7 358 

5.2 Cél  szemn muds megnmesolse Elote ev 

  

tamy ev 

    

4 000 

  

5 zool Polginksignek Mott Mainsails 

5.3 CM starlet mattes meanest's!» Előző tv 

  

lemy  év 

  

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

2018.  év 

PK -442 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Józselvaros Kozbiztotiságért Közalapítvány 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
eves beszámolója is közhasznúsági melléklet 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
Kuratóriumának 

Elvégeztem a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a Közalapítvány)  2018.  évi 
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített eves beszámoló a  2018. 
december  31-i  fordulónapra készített mérlegből — melyben az eszközök és források egyező 
végösszege  172 270]  E  Ft,  az [adózott/tárgyévi] eredmény  114 288]  E  Ft  (nyereség) és az 
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli 
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből  all. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített eves beszámoló megbízható és valós képet  ad  a 
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló  2000.  évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 
„számviteli törvény"). 

A  vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a  Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem  „A  könyvvizsgáló egyszerűsített 
éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza. 

Független vagyok a Közalapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar  Könyvvizsgálói Kamara  „A  könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 
eljárásról szóló szabályzatá"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi 
Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) 
foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményemhez. 

Egyéb információk:  A  közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapitvány  2018.  évi közhasznúsági 
mellékletéből állnak.  A  vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a  350/2011. (X11.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.  A  független 
könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 
véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem 
(a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági 
mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített eves 
beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként Úgy tűnik-e, hogy 
azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.  Ha  az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre 
jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás 
állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A/ 



A  vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A  vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és 
a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz,  bogy  lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített eves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Közalapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét  es  az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 
vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített eves beszámoló összeállításáért.  A  vezetésnek a 
vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,  ha  ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 
rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

A  könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A  könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az,  bogy  ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki.  A 
kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság,  de  nem garancia arra, hogy a  Magyar  Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást.  A  hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek,  ha  ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják 
a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

A Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához.  A  csalásból eredő 
lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek,  de  nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonok le arról,  bogy  helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról,  bogy  fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 

eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 

Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően' Amennyiben azt a 

következtetést vonom le,  bogy  lényeges bizonytalanság  all  fenn, független könyvvizsgálói 

jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített eves beszámolóban lévő kapcsolódó 
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közzétételekre. vagy  ha  a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell 
véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését is tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített eves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a 
Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított 
Jelentős hiányosságait is,  ha  voltak ilyenek. 

Budapest, 2019.  május  17. 

Czzttyc--, d 

Suchanyecz mné 
kamarai könyvvizsgáló 

kamarai tagsági szám:MKVK  003650 
1171 Budapest,  Kaszinó köz  20 

Suchanyecz Ádimné 
oidevetes könywizsge 

Szakértői  eng.:  MKK  003650 
Adószám:  42318077-1-42 
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KIEGÉSZÍTŐ  MELLÉKLET 
A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2018.évi egyszerűsített 

beszámolójához 

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány bemutatása 
• Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u.63-67 
• Alapító:  Budapest  Főváros VIII.,kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
• Alapítás dátuma:  1991 
• Bejegyó határozat száma: 12Pk.65050/1991/50 
• Nyilvántartási száma:  01-01-0001255 
• Adószáma:  18014606 
• A  kuratórium elnöke: Teszársz Károly 
• Induló tőke:  2.000.000.-Ft 
• A  közalapítvány célja: Józsefváros közbiztonsági helyzeténekiavítása 

1.1 A  beszámoló nyilvánossága:  A  számviteli beszámoló és kiegészítő információk 
megtekinthetők az Közalapítvány címén, közzétételre beküldve az Országos Bírósági 

1.2 A  mérlegkészítés napjáig a Közalapítvány tevékenységének folytatásához ellentmondó 
tényező, körülmény nem állt fenn, a Közalapítvány a jövőben is fenn kívánja tartani 
működését. 

1.3  Az alkalmazott számviteli szabályok: jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli 
előírások szerint került összeállításra. 

2. A  számviteli politika alkalmazása 

2.1. A  könyvvezetés módja a törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvezetés.  A 
számviteli információs —rendszer kialakítása és müködtetése, a beszámoló összeállítása 
külső szolgáltató feladata. 

2.2. A  beszámoló formája és típusa:  A  Közalapítvány a tárgyidőszakban az előző 
működési évekhez hasonlóan egyszerűsített eves beszámoló készít, mely Mérleget, 
Eredmény-kimutatást , Kiegészítö mellékletet, valamint Közhasznúsági mellékletet 
tartalmaz.  A  magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámolót magyar 
nyelven kell elkészíteni. 

2.3. A  könyvvezetés pénzneme: a Közalapítvány könyveit forintban, a kettős könyvvitel 
szabályai szerint vezeti. 

2.4.  Működési év:  2018.01.01-2018.12.31-ig tartó időszakot öleli fel. a mérleg 
fordulónapja  2018.12.31. 

2.5irtékcsökkenes elszámolása: az évenként elszámolandó eszközváltozások — 
értékesökkenés — megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó 
élettartama, fizikai és erkölcsi avulás figyelembevételével, időarányos módszerrel 
történik.  A 100.000.-Ft  érték alatti tárgyi eszközök azonnali leírásra kerülnek. 



2.6. A  Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány egyszerűsített beszámolóját Suchanyeez 
Adámné MKVK  003650  tagszámmal rendelkező kamarai könyvvizsgáló auditálta 

3.Elemzesek 

A  mérlegfőösszeg az eszköz  es  forrás oldalon  72 270.  üt 

3.1  Adatok változása Mérleg eFt 

  

Előző év  2017 Tárgy  iv 2018 

 

ESZKÖZÖK (Aktívák) 

   

Befektetett eszközök 40 524 57 516 

 

1.1mmateriális java 

   

11.Targyi eszközök 40 524 57 516 

 

111.13efektetett pii.eszk 

   

Forgóeszközök 14 172 14 754 

 

1.Készletek 

   

11.Követelések 1 891 578 

 

111.Ertékpapíro 

   

1V.Pénzeszközök 12 281 14 176 

 

Aktív időbeli 
elhatárolások 

   

Eszközök összesen 54 696 72 270 

     

FORRÁSOK Passzívák) 

   

Sa át töke 47 313 61 601 

 

1.1nduló tőke/je izett tőke 2 000 2 000 

 

11.Tőkeváltozásferedmeny 64 388 45 313 

 

111.Lekötött tartalék 

   

IV.Artékelési tartalék 

   

V.Tárgyévi eredmény 
ala tevéken sé ,ből 

-19 075 14 288 

 

Céltartalék 

   

Kötelezettse ek 7 383 2 494 

 

1  Hátrasorolt kötelezettség 

   

11.11osszú lejártú 
kötelezettség 

   

111.Rövilejáratn 
kötelezettsé 

7 3 83 2 494 

G Passzív időbeli 
elhatárolások 

0 8 175 

 

Források összesen 54 696 72 270 
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Józsetváros Közbiztonságáért 

Könlapítvány 

(Eredmény levezetés) 
eFt 

 

2017.12.31 20 8. 2.31, Változás eFt Változás % 
1.Összes bevétel 65 444 96 803 31 359 47,92 

     

2.Összes 
ráfordítás 

84 519 82 515 -2 004 -2,38 

     

3.Tárgyévi 
pénzügyi 
eredmény 

-19 075 14 288 

 

174,90 

A  Közalapítvány tárgyévi bevétele önkormányzati támogatásból, lakbér bevételből  es  egyéb 
bevételből áll, kiadásai foglalkoztatott munkatársak bére és járuléka, tiszteletdíjak, működési 
ktgek, dologi kiadások, értékcsökkenés: mely  2018  ében  82 515  eFt volt. 
A  mérleg szerinti eredmény /nyereség,  14 288  eFt. 

.4. A  Közalapítvány 2018.évi bevétele 

2018.  évben jelentős támogatásban részsül a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány. 
0sszesen96  803  MI:t forrással rendelkezik, 
melyből az Önkormányzat  97 178  eFt-ot,Simetry  Arena  Ing 500eFt-ot bocsátott 
rendelkezésre ,összesen: 97 678  cFt 

1%: 247  eFt. 
A  saját bevételi összegek lakbe:r 2 160  eFt 
Különféle egyéb bevétel 263 eh 

(Tűzoltóság épület felujítására elhat..) -  3 545  eFt 
Összesen: 96 803 eft. 

A  kapott támogatás az Alapító okirat szellemében Józsefváros közbiztonságának biztosítása 
céljából került felhasználásra. 
A  támogatás célja: a közbiztonsági koncepció céljainak megvalósulása érdekében minden 
olyan szervezet és személy támogatására szükség van, aki tenni akar a kerület 
közbiztonságának javításáért  es  megszilárdításáért. 

Ezen cél érdekében beruházások valósulnak meg, a működéshez szükséges eszközök 
kerülnek beszerzésre. 
Budapest, 2018.  május  17. 

A  beszámoló hitelesítésre jogosult: 

retszi sz Károly 
kuratórium elnöke 



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

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi egyszerűsített eves 
beszámolójához (mérleg, eredmény-kimutatás) 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  es  egyéb támogatást nyújt a józsefvárosi rendvédelmi szerveknek, közbiztonsági 
tevékenységet folytató egyéb civil szervezeteknek, valamint ezek személyi állományának. Az 
alábbiakban a Közalapítvány támogatásából 2018-ban megvalósult projektek, beruházások, 
rendezvények ismertetése olvasható. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban  30.000.000,-  Ft-ot jutatott a 
Közalapítvány részére azzal a céllal, hogy az a főváros VIII. kerületének 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 karbantartási 
feladatok mellett. 2018-ra sikerült véghez vinni a lakások nyílászárójának cseréjét, amely az 
energetikai takarékosság mellett a lakáshasználók komfortérzetét is pozitívan befolyásolja. 

A  Közalapítvány kiemelt feladatként tekint a helyi rendőri szerv támogatására, ennek 
keretében 2018-ban számítástechnikai eszközöket, klímaberendezéseket köszönhetett a 
Közalapítványnak Ezen kívül a rendőrkapitányság teljes vizesblokk állománya is megújult. 
Ezek a beruházások több mint  30.000.000,-  Ft-os támogatást biztosítottak a rendőrség 
működésének javítására, mely összeg  2019.  évben tovább növekszik. 

2018  tavaszán hagyományos módon Józsefvárosi Rendvédelmi és Gyermeknap került 
megrendezésre változatlan helyszínen, a józsefvárosi Szenes Iván téren, mely rendezvény 
lebonyolítását a Közalapítvány támogatta közel két millió forinttal.  A  rendőrség mellett a 
helyi katasztrófavédelmi szerv munkatársai, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ügyosztály állományának munkatársai és a Józsefvárosi Közbiztonsági 
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is részt vettek a 
rendezvény megtartásában, mely így látványosabb, komplexebb programokkal, bemutatókkal 
tudott szolgálni az odalátogató családok és gyermekek számára. 

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is megrendezésre került a Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny, melynek színvonalas lebonyolítását a Közalapítvány támogatta  500.000,- Ft 



összegben.  A  megmérettetésen Józsefváros csapatai is indultak.  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 eszközbeszerzéssel, valamint a tüzoltóparancsnokság földszinti 
vizesblokkjának felújításával segítette ezt elő mintegy  5.500.000,- Ft  értékben. 

A  józsefvárosi polgárőrség munkáját a Közalapítvány minden évben segíti pénzbeli működési 
és felhalmozási célú támogatással, mely a polgárőrség mindennapi tevékenységéhez nyújt 
segítséget, és így elengedhetetlen feltétele a polgárőrség működésének.  A  tavalyi évben ez 
több mint  5  millió forintos támogatást jelentett. 

A  Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerint „Az 
Év Józsefváros Rendvédelnü 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  es  közigazgatási tevékenységet végez. Továbbá „Józsefváros rendjéért" kitüntető 
cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a 
közrendért bátor helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a 
rendvédehni szervek, közterület-felügyelet állományának tagjai részére. Az Önkormányzat a 
minden évben átadott kitüntető címekkel járó pénzjutalmat a Közalapítvány útján biztosítja, 
amelynek során 2018-ban a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság, az FKI Közép- pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály, valamint a Józsefvárosi 
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület dolgozói és 
tagjai részesültek kitüntető címben  es  jutalomban több mint  18.000.000,- Ft  összegben.  A 
Közalapítvány ezen túlmenően a rendvédelem területén a közbiztonság fenntartásáért dolgozó 
helyi szervek állományának évértékelő és záró rendezvényét is támogatta. 

Közalapítványunk rendszeres támogatója  Budapest  Főváros Önkormányzata.  A  fővárosi 
önkormányzat támogatását a Közalapítvány  2018.  évben a helyi rendőri, illetve 
katasztrófavédelmi szerv működésének javítására fordította. 

A  Közalapítvány köszönetét fejezi ki a Józsefvárosi Önkormányzatnak, mivel évente egyre 
nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat, ami Józsefváros közbiztonságának elsődlegességét 
jelzi. 2019-ben a korábbi évekhez képest is több támogatás jut erre a célra, mellyel a helyi 

i6itietv6töb 
Közainítvány 

1082 Budapest, u16367. 
Szám-laszám  11  f0l  -2q337997 
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Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
képviseletére jogosultak 

J 4," 

szervek még hatékonyabb feladat-ellátását tudjuk segíteni. 

Budapest, 2019.  június  14. 
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