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Kerítésbontó Alapítvány   

2012. évi Közhasznú jelentése  

 

A közhasznúsági jelentés mellékletei:   

- Az alapítvány mérlegbeszámolója és eredmény levezetése 

- Szöveges beszámoló a 2012-es évről   

 

Számviteli beszámoló 
 

A Kerítésbontó Alapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 1 154 ezer Ft, a saját tőke 1 142 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. 
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 
 

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról  

Alapítványunk 2012. évben Minisztériumi támogatásban nem részesült.  

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról  

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 484 ezer Ft összeggel növekedett. Az 
Alapítvány próbál arra törekedni, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 
közhasznú céljainak elérése érdekében. 2012.-es évben a gondozottak életkörülményeit 
javítva idegen épületen végzett beruházást hajtott végre és számolt el, amit megfelelő 
támogatottság mellett a lakók életminőségnek és életkörülményeinek javítása szem előtt 
tartásával a 2013.-as évben is folytatni kíván. Szervezte a különböző helyi és vidéki 
programok színesebbé tételét,  

 

          Adatok E Ft-ban  

  Előző évi 
összeg   

Tárgyévi 
összeg   

Változás (%) Változás (e Ft) 

Induló tőke  100 100 0 0 

Tőkeváltozás  623 558 -10,43 -65

Közhasznú tevékenység eredménye  -65 484 549

Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 0 
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Kimutatás a célszerinti juttatásról  

A Kerítésbontó Alapítvány cél szerinti juttatást 2012. évben nem nyújtott senkinek. 

Kimutatás cél szerinti juttatásokról  

2012. év  

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 
előző 

évi 
tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
   Természetbeni juttatások 
összesen 

     

   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
Egyéb célszerinti, de nem 
közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások      
   Nem pénzbeli juttatások      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről    

Fenti szervezetektől az Alapítvány támogatásban nem részesült.  

Kimutatás kapott támogatásokról 

2012.év 

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege 
(eFt) 

Változás 

előző évi tárgyévi %  eFt 
Központi költségvetési 
szervtől 

 0 0 0 0 

Elkülönített állami pénzalap  0 0 0 0 
Helyi önkormányzat és 
szervei 

 100 0 -100 100 

Magánszemélyektől  0 0 0 0 
Egyéni vállalkozóktól  0 0 0 0 
Gazdasági társaságoktól  145 1 000 689,65 0 
Közhasznú szervezettől  0 0 0 0 
SZJA 1%-a (APEH)  404 320 -20,28 0 
Egyéb  0 0 0 -0 
ÖSSZESEN:  649 1320 - - 

 

Az alapítványnak közhasznú tevékenységéből származó bevétele nem volt, mint ahogyan a 
fenti tábla is részletesen bemutatja.  

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról  

Az Alapítvány személyi jellegű ráfordításai 117 ezer Ft volt- személyi jellegű egyéb 
kifizetésekből eredően, a különféle utazások és rendezvények kapcsán a fogyatékkal élő lakók 
megvendégelésének költségei. A Kerítésbontó Alapítvány a 2012. évben a vezető 
tisztségviselők részére sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott.  

 

 
Juttatás megnevezése Juttatás összege (eFt) Eltérés Megjegyzés 

előző évi tárgyévi % eFt 
Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0  
Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0  
   Szja mentes 0 0 0,00 0  
   Szja köteles 0 0 0,00 0  
Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0  
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0  
Költségtérítések* 0 0 0 0  
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  
   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  
Egyéb személyi jell. juttatások 145 117 -19,31 -28  
ÖSSZESEN: 145 117 -19,31 -28  
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Kiadások között 

A beszámolóban anyagjellegű ráfordítások 715 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 117 
ezer Ft értékben szerepelnek mely reprezentációs költség: az Otthon lakóinak 
megvendégelése, étel, ital, fagylaltfogyasztás. Az Alapítvány összes kiadása a közhasznú 
tevékenység végzésének érdekében merültek fel.  

Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 4 ezer Ft. 

Az Alapítványnak egyéb ráfordításai nem voltak.  

A 2011. évi CLXXV. törvény alapján megfelelő társadalmi támogatottsággal és 
erőforrással rendelkezik a 2012. évi közhasznú tevékenysége alapján.  

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

2012. év eseményei 
 

• Január: Alapítványunk könyvelését a Tiszafüredi Stylus Kft. végzi ezentúl. 
• Február 13.: a Fogyatékkal Élők JNSZ Megyei Sportszövetsége újból kiírta a 2011.-es 

év sporteseményeire szóló pályázatot. A pályázatot beadtuk , és reméljük, hogy idén 
pótlólag a tavalyi támogatást is megkapjuk. 

• Március 23: intézményünkben előadást tartott dr. Molnár Róbert Kübekháza 
polgármestere, egykori parlamenti képviselő, az „Egy politikus akit rabul ejtett Isten” 
c. könyv szerzője. A fenti, nagy érdeklődést kiváltó könyv két példányát 
alapítványunk megvásárolta. 

• Március 26.: Tiszafüred Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága újra kiírta szokásos pályázatát a „civil szervezetek 
támogatására”. Biztosra akarunk menni, így a BUKFENC költségeire és a 
Sportcsarnok bérlésére adtuk be az igénylést. 

• Március végén: intézményünk szakmai teamje és a munka rehabilitációs csoport 
tavaszi nagytakarítást végzett (hulladékgyűjtés, gereblyézés stb.) a Tisza-parton 
valamint a ROBIN Kalandszigeten. Cserébe a szokásos Bogárréti mulatságot ezúttal a 
kalandparkban rendezhetjük meg (lásd honlapunkon).  

• Május 7.: Levélváltás a Fogyatékkal Élők JNSZ Megyei Sportszövetségével: a tavalyi 
évben elnyert pályázati összeget idén a Bogárréti mulatságra tudnánk felhasználni. 

• Május 14.: Tiszafüred  Városi Képviselő Testület határozata „a civil és 
sportszervezetek támogatásáról” szerint a Kerítésbontó Alapítványunk 100.000.- Ft. 
támogatást kapott a BUKFENC-re. 

• Május 17.-én 14 órakor Kuratóriumi ülésünkön elfogadtuk a 2011. évi Közhasznúsági 
jelentését. 

• Május 31.-én tartottuk meg a Bogárréti mulatságot a Tisza-parti Robin kalandparkban 
az ország több pontjáról érkező csapatok részvételével. 

• Június 22.-én tartottuk idei második kuratóriumi ülésünket, melyen ismertettük 
tervezett programjainkat, beleértve az erdélyi fiatalokkal közös táborozást, valamint 
összefoglaltuk az új civil törvényben foglaltakat, illetve feltüntettük azokat az 
önkénteseket, akik évek óta segítik alapítványunk munkáját. 

• Június 25.-én rendeztünk még egy Bogárréti mulatságot, ezúttal intézményünk 
udvarán, ahol mindenki kipróbálhatta ügyességét játszóházas állomáshelyeken. A 
napot fagyizás, és disco zárta. 

• Július 13-19.: Debrecenben a DORCAS üdülőközpontban otthonunk lakóinak 
csoportja együtt nyaralt erdélyi fiatalokkal.  
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• Augusztus 2.: Soltész Ágnes /Nők lapja levelező rovat munkatársa/ közvetítésével 
terápiás ló beszerzésére kaptunk ajánlatot. 

• Augusztus 10-12.: kirándulással, szilvaszedéssel egybekötött integrált találkozó 
intézményünk munka rehabilitációs csoportjának képviselői és a már korábban 
megismert erdélyi fiatalok között Erdélyben. 

• Szeptember 5.: kiderült hogy nem kapjuk meg a beígért lovat, mert közben 
csereüzletet kötöttek mással. 

• Szeptember 27.: BUKFENC Integrált Játékos Sportvetélkedő megrendezése a Városi 
Sportcsarnokban helyi általános iskolások valamint testvér intézményeink illetve civil 
szervezetek csapatainak részvételével. 

• Szeptember 28.- október 1.-ig: Bibliatábor Tiszavárkonyban a Szivárvány-ház lakói 
számára. 

• Szeptemberben: lovas terápiás foglalkozások a Tiszaörvényi Viki Farmon 
• Október 18.: a Keresztény Civil Szervezetek 7. Országos fóruma Budapesten, melyen 

számos érdekes előadást hallhattunk ismert közéleti személyek részvételével. 
• November 19.: a harmadik Kuratóriumi ülés, melyen határozatban is elfogadásra 

került a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona fiú pavilonjának 
vizesblokk átalakításához, felújításához nyújtandó támogatás. Felmerült egy 
rekreációs lovagoltatás bevezetésének lehetősége az előbb említett helyszínen, melyre 
szeretnénk pályázati úton forrást szerezni. 

• December 8. Adventi ünnepség a patronáló és támogató közösségeink részvételével.         

 

 

 

Tiszafüred, 2013. március 31. 

 

 

 

………..……………….  
     Miskolczi Julianna 

     Kuratórium Elnöke 


