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A  szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

01  Fővárosi Törvényszék 

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

Szervezeti  Jogi  személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(elektronikus kirő kés esetén  mesa  - nem írható - mezők.) 
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Szervezet neve: 

rzsetváras Kozlhltonságátt KbzWapílván 

Település: Budapest 

NM: Emelet Lépcsőház: 
63-67 

Közterület jellege: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Iránydöszám:  MT/ Település. 

Közterület neve: 

1.9.11J-L31!I-101010111215111 Nyilvántartási szám: 
Pagi személy szerveZeii egységesetében: 'Anyaszervezee) 

Szervezet székhelye: 

Iranyitoszám: 

Közterület neve: 

Házszám: 

Baross 
Közterület jellege 

.logi személy szervezeti egység neve: 

Házszám: Lépcsőház: Emelei Ajtó 

E! C I-Till  kJ-L*10N°' 
Bejegyző határozat száma: 

(Jogi  személy szervezeti egység nemben. 
Mgt  személlyé nyilván/tó haterozal  s3ä010) 

148(011 14 Lg-E,.-113 Szervezet ( Jogi személy szervezeti egység atiöszámat 

Szervezeti Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: 

Képviselö alNráste 

Keltezés: 

Budapest 

Teszársz KIM* J622nőr03 
pődny  

est  llama u. 
It D0110337297 

-FF-11b 

Válassza ki, hogy  a  beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozikl 

a.  Szervezet 

lt  Jogi személy szervezetl egység (származtatott jogi személy) 

   

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

2018. iv 
PK-442 

   

A  szervezetet nyilvántartó bírtság megnevezése: 

 

Tárgyév: 

[31 0  I  311. 

időszak vége — 

 

01  Fővárosi Törvényszék 

  

 

Időszak terjedelme: egész Óv töredék év D 
időszak kezdete 

O 

  

Ny.v..1.3  A  nyomtatvány  page  alapon nem küldhető  bet Nyomtatva:  2019.05.09 12.56.32 
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A  kettős könyvvitett vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beesamolója & közhasznúsági melléklet 

2018.  év 

PK-442 

  

Szervezeti Jogi személy szervezeti egység neve: 

i

Józsetváros Közblztonságén Közalapftvány 

 

Az egyszerüskett eves beszámoló mérlege (Mate  eze' forintban.) 

  

Előző öv 

 

Előző Év 
helyesbítése 

Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) 

  

A. Befektetett eszközök 40 524 

 

57 510 

 

I.Immateriális lovak 

      

II.Tárgyi eszközök 40 524 

 

57 516 

 

Ill.  Befektetett pénzügyi eszközök 

     

B. Forgdeszközök 14 172 

 

14 754 

 

I.Készletek 

      

II.Követelések 1 891 

  

578 

 

Ill.  Értékpapírok 

      

IV.  Pénzeszközök 12 281 

 

14 176 

C. Aktiv  icibbek elhalároLások 

     

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 54 696 

 

72 270 

FORRÁSOK (PASSZIvÁK) 

  

O. Saját tőke 47 313 

 

61 601 

 

I.  Maple  tőke/jegyzett tőke 2 000 

 

2 000 

 

II.Tökevaltozásteredmény 64 388 

 

45 313 

 

III.Lekötött tartalék 

      

Ar.  Énekelési tartalék 

      

V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenysegböl) -19 075 

 

14 288 

 

VI. Tárgyévi erdemény alalkozási tevékenységből 

     

E. Céltartalékok 

     

F. Kötelezettségek 7 383 

 

2 494 

 

I.Hätrasorolt kötelezettségek 

      

II.Hasszú lejáratú kötelezettségek 

      

III.Rövid lejáratú kötelezettségek 7 383 

 

2 494 

G Passzív időbeli elhatárolások 

   

8 175 . 

 

FORRÁSOK ÖSSIESEN 34 696 

 

72 270 

Ny.v.:13  A  nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2019.05.09 12.56.32 



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

2018.  év 
PK-442 

   

Szervezet  1  Jogi személy szervezeti egység neve: 

h
zsetváros Közbizionsigért Közalapftviny 

Az egyszerűsített eves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év 
helyesbilise 

tergyév előző óv előző év 
hepesbltése 

tárgyév előző év 016E6  év 
beesbitése 

few& 

1.  ArtékeSités nettó árbevétele 2 270 

 

2 160 

   

2 270 

 

2 160 

2.  Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

  

-3282 

     

4 282 

3.  Egyéb bevételek 63 172 

 

97 925 

   

63 172 

 

97 925 

ebből: 

         

-  legal 

         

- alapítótól kapott befizetés 

  

97 178 

     

97 178 

- támogatások 62 932 

 

500 

   

62 932 

 

500 

ebből: adományok 

         

4.  Pénzügyi műveletek 
bevételei 2 

 

0 

   

2 

 

0 

A.  Összes bevétel  (1+-2+3+4) 65 444 

 

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 35 573 

 

34 782 

   

35 973 

 

34 782 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 5 400 

 

8 050 

   

5 400 

 

8 050 

7.  ErtekcsökkenésIlelrás 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 

 

82 516 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráforditásai 

         

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -19 075 

 

14 2138 

   

-19 075 

 

14 288 

10.  Adófizetési kötelezettség 

         

D. Tárgyévi eredmény  (C-10) -15 075 

 

14 288 

   

-19 075 

 

14 288 

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány  genii'  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2019.0618 09.36.18 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.  év 

PK-442 

Szervezet (Jogi személy szervezeti egység neve: 

3'SrosKozbÍztouságénKozataphvtiy 

  

Az  egyszerűsített  eves  beszámoló eretlménykimutatása  2, (Adam  e„, twkwe.) 

 

A  aptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év 
helyesbträse 

térgvév előző év etzb év 
itelyesbilése 

Argyév ellizö Év előző  év 
hobesbItése 

tiagyesv. 

Tájékoztató adatok 

A.Központi költségvetési 
támogatás 

         

ebből 
-  normativ  támogaras 

         

B.Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 62 798 

 

97 678 

   

62 798 

 

97 678 

ebből: 
-  normativ  támogatás 

         

C.Az  Európai Unió strukturális 
alaplaiból, illetve  a  Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

         

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

         

E.A  személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti lei-
használásáról  52616 1996. dui 
CXXVITörvény alapján átutalt 
összeg 

134 

 

247 

   

134 

 

247 

F  Közszolgáltatási bevétel 

         

G. Adományok 

         

könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvinzsgálattal alá vannak tamasztva. Igen Nem 

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány  pee  alapon nem küldhető bel Nyomtatva:  2019.05.09 12.56.32 
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A  kettős könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerüsite t 
dyes  beszámolója és körkaszOEntisigi melléldet 

2018.  év 

PK-442 

 

1.Szervezet I  Jogi  személy szervezeti egység azonosító adatai 

 

1.1  Név: Szervezet 

  

rózselvilios Ktezhiztenságin Ktizalapitvány 
I 

  

1.2  Székhely: Szervezet 

  

rányttószám. iipylig Település. Budapest 

  

Közterület neve: Bares 
Közterület iellege. 

   

Hazszám 63-67 lépcsőház: 

 

Emelet: 

 

Ajtó: 

   

1.1 Név:  Jogi  személy szervezeti egység 

    

I 

    

1.2  Székhely:  Jogi  személy szervezeti egység 

    

trányitószám. TM Település: 

     

Közterület neve Közterület jellege. 

       

Házszarn. 

 

Lépcsőház: 

 

Emelet: 

 

Ajtó. 

      

1.3  Bejegyző I  Jogi  személlyé nyilvánitó határozat sflma l2  el,  Ín16 5 015101 2 11919111W 

   

1.4  Nyilvántartási szám: I"Anyaszervezen FOF—IO13.1— 0lejohj2istj 

  

1.5  Szervezet I  Jogi  személy szervezeti egység adószáma: 1118101114E61016. —g—Eg 

   

1.6  Szervezet I  Jogi  személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: 

Teszársz  jowly 

     

2.Tárgyévben végzett  stance]  szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

Józsefváros közbiztonsági helyzetének javítása. 

  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenkänt) 

     

3.1  Közhasznú tevékenység megnevezése: 

   

3.2  Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, logszabillyhely: 

        

3.3  KÖZI111.521101tevékenység e.álcsoponja: 

   

3.4  Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

  

3,5  Közhasznü tevékenység több eredményei:  

        

Ny.v,a.3  A  nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva:  2019.05.09  . 
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A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója is közhasznósági melléklet 

2018. iv 

 

   

  

PK-442 

   

   

    

Szervezeti Jogi személy szervezeti egység neve: 

rizselvárOs Közbiztonságán Közalapitvény 

 

5.  Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok eze fonnlban.) 

 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év 

 

Tárgyév 

   

Katasztn3favédőknek adott támogatás 

 

6 500 

 

7 359 

5.2 CAl szerinti juttatás megnevezése Elt5z6 év 

 

Tárgy év 

  

Polgárőrségnek adott támogatás 

 

4 000 

 

5 200 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év 

 

Tárgy év 

  

Rendvédelemnek adott támogatás 

 

27 288 

 

35 047 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(Összesen) 

 

37 788 

 

47 606 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 

 

37 788 

 

47 606 

6.  Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

  

6 1 Tisztség Előző Öv  (1) 

 

Tárgyey  (2) 

   

kutatorium elnöke 

 

2 554 

 

2 500 

6.2 Tisztség Előző Öv  (1) 

 

Tárgy év  (2) 

  

Kuratóriumi tagok 

 

2 846 

 

5 550 

A Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

 

5 400 

 

8 050. 

    

Ny.v.:1.3  A  nyonnatvány Rauír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2019.05.09 12.55 32 



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

2018.  év 
PK-442 

Szervezet I Jog' személy szervezeti egység  neve: 

r

ózsetváros Kozblationsinatin Közalapitvány 

 

7.  KÖzhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Aden* arm  (anntben.) 

 

Alapaclatok Előző Óv  (1) Tárgyév  (2) 

B.Eves  összes bevétel 65 444 96 803 

ebből: 

  

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

3.34 247 

D.KözszolgáltoMni bevétel 

  

E.Normativ  támogatás 

  

F.Az Európai Unió .struktunidisalapjalb61, illetve 
a Kohézlós Alapból nyújtott támogatás 

  

G.Korrigált bevétel [13-(C+13+E+F)) 65 310 96 556 

H.Összes ráfordítás (kiadás) 84 519 82 515 

I.Ebből személyi jellegO ráfordítás 35 973 34 782 

J.Közhasznú tevékenység ráfordításai 

  

K.Adózott eredmény -19 075 14 288 

L. A  szervezet munkájában közreműködő közérdekű Önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 

szóló aolcjziltt!tkaillici 
törvénynek

     tevékenységről
se 1

 

  

Erőtorra ellátóaság mutatói Mutatii teeesitése 

 

Igen Nem 

Sent. 32.  §  (4)  a)  1(S1+52)/2  >  1.000.000,  -  Ft, 51i D  

fell/. 32.  §  (4)  b)(K1+K2>=0,1 0 ä  

Ectv.  32  §  (4)  c)[(11+,2-41-A2)/(Hl+H2)>=0,25) F1 D 

Társadalmi lamogaronság mutatói Mutató teljesítése 

Eat 32.  §  (5)  a)  [(C1 4-32)/(G1+62) >=0,021 D  [RI 

Eat/. 32  §  (5) b)  KJ1+12)/(H1+H2)>=0,51 III ri 

Sew. 32.  §  (5)  c)KLI+L2)/2>tr.  10(6]  D  IN 

 

Ny.v.:1,3  A  nyomtatvány  peek  alapon nem küldhető  bet Nyomtatva:  2019.05.09 3.2.56.32 



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

2018'  év 

PK-442 

Szervezet I Jogi személy szetvezeti egység neve: 

ózselváros Közbiztonságért Kozak,(many 

Támogatási program elnevezése: 

 

Támogató megnevezései 

 

TáiregatiS forräsa: 

központi költségvetés El 
Önkormányzati költségvetés N 
nemzetközi forrás D  
nits  gazdálkodó DJ 

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31 

Támogatási bsszeg: 97 678 

- ebből a tárgyévre jutó összeg  97 679 

 

- tárgyévben felhasznált összeg: 97 679 

- tárgyévben folyósított összeg: 97 679 

Támogatás  tips& visszatéritende D vissza nem térftendő N  
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként: 

Személyi 34 782 

Dolog: 28 148 

Felhalmozási 34 750 

Összesen: 97 678 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Józsetváros közbiztonsági belyzeténelcjitnátása. 

Az Üzleti évben vegzett több tevékenységek  es  programok bemutatása 
— 

  

tdy.v.:1.3  A  nyomtatvány  seise  alapon nem küldhető be Nyomatva:  2019.05.09 12.56.32 



ÍR 
D 

ÍR 

D 
E 

Melléklet csatolva. 

Fredeuvel rendelkezik; 

Mr!Kier csatolva: 

Eredeti ‚rel rendelkezik: rj 
Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

liéklei csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Ercdetwel rendelkezik: 

PK-442-01 Könyvvizsgálól jelenus 

pg-442-02 Szó  ‚reges  bend:mid 

P1(s442-03 Jegyziikönyv 

PK-442-04 kienléti  Iv 

PK-442-05 Meghatalmazás 

PK-442-06 Egyél, 

    

A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
PK-442 

iií2kr4t éves beszámolója és közbasznúsági melléklet 

 

ell  
e 

1 

 

2018. iv 

 

Szervezet I  Jogi  személy szervezeti egység neve: 

rehires  Ktizblzionságért Közalapftvány 

Csatolt mellékletek 

Ny.v.:1.3  A  nyomtatvány  paint  alapon nem küldhet6 be! Nyomlatva:  2019.05.09 12.56.32 
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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 éves 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 éves beszámoló megbízható és valós képet  ad  a 
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  december 31-én fennálló vagyoni  es  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 
eves 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 zóló 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 Közalapítvány  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  nein  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 éves 
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. 
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A  vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerüsített 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, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített eves 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 éves beszámoló összeállításáért.  A  vezetésnek a 
vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,  ha  ennek az elvnek az érvényesülésit eltérő 
rendelkezés nem akadályozza illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem áll fenn. 

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

A  könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatiért való felelőssége 

A  könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített eves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy 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,  es  lényegesnek 
minősülnek,  ha  ésszerű lehet az a várakozáa, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják 
a felhasználók adott egyszerűsített eves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

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

Továbbá: 

• Azonosítom  es  felmérem az egyszerűsített eves 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  es  kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 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, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói 
jelentésemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó 



közzétételekre, vagy  ha  a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell 
véleményemet. Következtetéseim a ftiggetlen 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 eves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves 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. 
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KIEGÉSZÍTŐ  MELLÉKLET 
A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2018.évi egyszerűsített 

beszámolójához 

1.  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 helyzetének javítása 

I  .1 A  beszámoló nyilvánossága:  A  számviteli beszámoló és kiegészítő információk 
megtekinthetők az Közalapítvány címén, közzétételre beküldve az Országos Bírósági 
Hivatalhoz. 

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 is működtetése, 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 , Kiegészítő mellékletei, 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:  2018.01.01-2018.12.3I -ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja  2018.12.31. 

2.5.Ertékesökkenés elszámolása: az évenként elszámolandó eszközváltozások — 
értékcsökkenés — 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 Suebanyeez 
Adämne MKVK  003650  tagszámmal rendelkező kamarai könyvvizsgáló auditälta 

3.Elemzések 

A  merlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon  72 270.  eFt 

3.1  Adatok változása Mérleg eFt 

  

Előző év  2017 Tärgy év  2018 

 

ESZKÖZÖK (AktiviiM 

   

Befektetett eszközök 40 524 57 516 

 

1.1mmateriális javak 

   

11.Tárgyi eszközök 40 524 57 516 

 

111.Befektetett pii.eszk 

   

Forgóeszközök 14 172 14 754 

 

1.Keszletek 

   

I .Követelések I  891 578 

 

111.Ertékpapírok 

   

IV.Pénzeszközök 12 281 14 176 
C Aktív időbeli 

elhatárolások 

   

Eszközök összesen 54 696 72 270 

     

FORRASOK(Passzívák) 

  

D Saját tőke 47 313 61 601 

 

1.1nduló töke/je OEzett tőke 2 000 2 000 

 

11.Tőkeváltozáskredmén 64 388 45 313 

 

111.Lekötött tartalék 

   

1V.Ertékelési tartalék 

   

V.Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 

-19075 14 288 

E Céltartalék 

  

F Kötelezettségek 7 383 2 494 

 

1.Hátrasorolt kötelezettség 

   

11.Hosszú lejártú 
kötelezettsé 

   

111.Rövilejáratú 
kötelezettsé 

7 383 2 494 

G Passzív időbeli 
elhatárolások 

0 8 175 

 

Források összesen 54 696 72 270 
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józiewiros rabiztonsinért 
KtealaigtvánY 

1082 BudaPeet 13313)ss U' 63'67.7 
'OETrIn laszám: 11708005-2033799 

4 Ade, rm. 18014606-1-42 szft 

T" árisz Károly 
kuratórium elnöke 

OE
! 

3 

(Eredmény levezetés) 
eFt 

 

2017.12.31 2018.12.31, Változás eFt Változás % 
1.Összes bevétel 65 444 96 803 31 359 47,92 

     

2.Összes 
ráfordítás 

84 519 825)5 -2004 -2,38 

     

3.Tárgyévi 
pénzügyi 
eredmény 

-19 075 14 288 

 

174,90 

A  Közalapítvány tárgyévi bevétele önkormányzati támogatásból, lakbér bevételből és egyéb 
bevételből áll, kiadásai foglalkoztatott munkatársak bére  es  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  MFt forrással rendelkezik, 
melyből az Önkormányzat  97 178  eFt-ot,Simetry  Arena  Ing 500eFt-ot bocsátott 
rendelkezésre ,összesen: 97 678  eFt 

1%: 
A  saját bevételi összegek lakbé:r 
Különféle egyéb bevétel 

247 eFt. 
2 160 eFt 

263 eFt 

(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 és megszilárdításáért. 

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

A  beszámoló hitelesítésre jogosult: 

IC 



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

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapitvány  2018.  évi egyszerűsített éves 
beszámolójához (mérleg, eredmény-kimutatás) és a közhasznúsági 

jelentéshez kapcsolódó szakmai beszámolója 

A  Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványt a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkonnänyzat 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. 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  es  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 vimii a lakások nyílászárójának cseréjét, amely az 
energetikai takarékosság mellett a lakáshasználók komfmtérzetét 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  es  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  es  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  es  gyermekek számára. 

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is megrendezésre került a Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny, melynek színvonalas lebonyolítását a Közalapítvány támogatta  500.000,- Ft 
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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 
es  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 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. Továbbá „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 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  es  Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület dolgozói és 
tagjai részesültek kitüntető címben és 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 javitására 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 
szervek még hatékonyabb feladat-ellátását tudjuk segíteni. Marts/twin Kaisiztattságaért 

közalapítvány 
1082 Budapest,  -  es u 83-67 
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