
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
az Önkormányzat által alapított alapítványok tevékenységéről  

 
 
 
 
 

    Készítette:  S. Szabó Ferenc 
                        közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 

 
 
Előterjesztő:  Tóth Mihály 

                            polgármester 
 
 
Egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra 
                      Igazgatási irodavezető 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 
 
             Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság, 
   
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2009. évi 140. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2009. 06. 18. 

   Dr. Szeles Gábor 
   jegyző 
 
 
 
 
 
Leadási idő:   2009. 06. 08. 
         
 
        Testületi ülés időpontja:

                2009. június 18. 



 2 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok helyzete és 
működése korábban elég ellentmondásos volt. Gyakran hiányoztak tagok a 
kuratóriumból, s amennyiben teljes volt a létszám sem sikerült olyan tevékenységet 
folytatni, mely segíthette volna az önkormányzat tevékenységét, szolgálhatta volna 
a kerület érdekeit. Sokan épp ezt az érdektelenséget látva mondtak le 
mandátumukról, mások egyéb elfoglaltságra hivatkozva hanyagolták a munkát.  
Az elmúlt két év során igyekeztünk a nem működő kuratóriumokat úgy átalakítani, 
hogy fiatal, agilis, tenni vágyó tagok kerüljenek megválasztásra. 
Két helyen választott a testület (Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány, Csepeliek 
Művelődéséért Közalapítvány) olyan a szakmájukat szerető, a témában elkötelezett 
elnököt, akiknek sikerült ismét lendületbe hozni ezt a tevékenységet, a többi 
közalapítvány esetében kuratórium tagok hiányoztak, illetve az időközben 
megváltozott adatok körét kellett pontosítani.  
 
Valamennyi közalapítvány sikeres és eredményes munkáról számolt be. A kapott 
pénzekből pályázatokat finanszíroztak, kulturális tevékenységet támogattak nyilvános 
pályázatok útján.  
 
Fontos eredmény a korábbiakhoz képest, hogy a kuratórium tagjai örömmel vesznek 
részt a közös munkában. 
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy elszámolási kötelezettségeiknek, ha 
némi csúszással, de valamennyien eleget tettek. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e) pontja kimondja, 
hogy a közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a 
közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. Ez eddig ismert volt, ennek 
értelmében számoltattuk be a közalapítványokat működésükről, gazdálkodásukról. 
Kivétel a Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, mely éppen tevékenysége, 
finanszírozási gyakorlata (Weiss Manfréd év, könyvkiadás) következtében volt 
kénytelen határidő módosítást kérni. 
 
A mostani beszámolóval egyidejűleg nyilatkozat tételre is kértük az alapítványokat, 
mert az alábbiakban ismertetett törvény jelentős változásokat hozhat az 
önkormányzat által alapított közalapítványok, alapítványok működésében. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény 1. §(3) bekezdése az alábbiakat 
tartalmazza: 
„(3) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy 
éven belül kezdeményezni a megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az 
államháztartáson kívüli eredetű bevétel – így különösen: juttatás, adomány – aránya 
(a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80% alatti.” 
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Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.19.) Kt. Rendelete a 
közalapítványok, alapítvány (Csepeli Gyermekekért Alapítvány) és közalapítvány 
(Biztonságos Csepelért Közalapítvány, Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány, 
Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány) 
működéséhez összesen több mint 10 millió forint támogatási összeget tartalmaz.  
Ezt az összeget, (a Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány részére megállapított 3 millió 
forint kivételével) az önkormányzat átutalta. 
 
A beküldött jelentésekből kitűnik, hogy egyedül a Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
kapott jelentősebb pénzügyi támogatást államháztartáson kívüli forrásból, de az 
idegen forrásból történő támogatás mértéke ennek ellenére sem éri el a 
jogszabályban említett 80 %-os szintet. (1. sz. táblázat) 
 
Megszüntetés esetén – a törvény szerint - az alapítónak az alapítvány, 
közalapítványok vagyonát a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra kell 
fordítani és erről természetesen a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni szükséges. 
 
A fentiek szerint nyilvánvaló, hogy az önkormányzat által alapított alapítvány és 
közalapítványok, - bár működésük az utóbbi időben rendeződtek - tevékenységük 
nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek, ezért dönteni kell további sorsukról. 
 
 
Budapest, 2009. június 8.       
          Tóth Mihály 
         polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
               polgármester 
  
Határidő: elfogadásra azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Gyermekekért Alapítvány 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
     polgármester 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
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A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű 
többségének támogató szavazata szükséges.  

 
 

3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Biztonságos Csepelért Közalapítvány 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
    polgármester 
    
Határidő: elfogadásra azonnal 
  
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány 2008. évi működéséről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
    polgármester 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős  : Tóth Mihály  
                polgármester 
                                                                 
Határidő: elfogadásra azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi LXV. 
Törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány 2009. 
december 15-i hatállyal történő megszüntetését határozza el. 
A megszüntetést követően a közalapítvány vagyonát a Csepeliek Művelődéséért 
Közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
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Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 
 
Határidő: 2009. október 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
7.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi LXV. 
Törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Csepeli Gyermekekért Alapítvány 2009. 
december 15-i hatállyal történő megszüntetését határozza el. 
A megszüntetést követően a közalapítvány vagyonát a Csepeli Gyermekekért 
Alapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni 
kell. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 
 
Határidő: 2009. október 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
8.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi LXV. 
Törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Biztonságos Csepelért Közalapítvány 2009. 
december 15-i hatállyal történő megszüntetését határozza el. 
A megszüntetést követően a közalapítvány vagyonát a Biztonságos Csepelért 
Közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 
 
Határidő: 2009. október 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségének támogató szavazata szükséges.  
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9.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi LXV. 
Törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány 
2009. december 15-i hatállyal történő megszüntetését határozza el. 
A megszüntetést követően a közalapítvány vagyonát a Csepel Vállalkozás-fejlesztési 
Közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 
 
Határidő: 2009. október 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségének támogató szavazata szükséges.  
 
 
10.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi LXV. 
Törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány 2009. 
december 15-i hatállyal történő megszüntetését határozza el. 
A megszüntetést követően a közalapítvány vagyonát a Csepeli Környezetvédelmi 
Közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 
 
Határidő: 2009. október 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségének támogató szavazata szükséges.  
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2. számú melléklet 

 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló az Önkormányzat által alapított alapítványok 
tevékenységéről 
 
 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási irodavezető 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban nincs észrevétel. 
 
 
 
Budapest, 2009. június 8. 
 
 

Kernné dr . Kulcsár Dóra sk. 
Igazgatási irodaveztő 

 

 



Budapest-Csepel Onkormanyzata altai alapitoft alapitvanyok, kozalapitvanyok
 

Alapftvany neve Kuratorium elnoke Beszamolo a 
2008. evrol 

Kapott 
osszeg 

2009-ben (Ft) 

Allamhaztartason 
kfvOIi tamogatas 

2007 (%) 

Allamhaztartason 
kivOIi tamogatas 

2008 (%) 
Csepeli 
Kornyezetvedelmi 
Kozalapftvany 

Sasvari Gabriella Beszamolt 2mil1i6 0,3 0,3 

Csepeliek 
Muvelodeseert 
Kozalapftvany 

GeisbOhl ronde Beszamolt 1,5 milli6 1,6 1,96 

Csepeli Gyermekekert 
Alapitvany 

Dr. Magyar Bela Beszamolt 1,8 mil1i6 58,49 24,59 

Csepel Vallalkozas
fejlesztesi Kozalapitvany 

Ambrovics Denes Beszamolt a 
(3 milli6) 

100 34,6 

Biztonsagos Csepelert 
Kozalapitvany 

Huszar Tamas Beszamolt 2,6 milli6 27,31 21,26 



Statisztikai vagy 
ad6szam szamjel: 
18231887-1-43 

Csepeli Kornyezetvedelmi Kozalapitvany 

1211 Budapest, Szent Irnre ter 10 

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu
 
egyszeriisitett eves beszamol6ja
 

2008.ev
 

Budapest, 2009.04.29 

I 

5 ~ v«)/l' nVo~l' nI II............................................·..···· ..yI Get
 
A gazdalkod6 

kepviselOje 

P.h. 



1 Csepeli Kornyezetvedelmi Kozalapitvany Oldal: 

Statisztikai szamjel 18231887-1-43 
vagy ad6szam: 

Kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett beszamol6janak merlege 

A merleg fordu16napja: 2008.12.31 

Targyev1000 HUF Elozo ev 

01. A. Befektetett eszkozok (02-04. sorok) o o 
02. I. Immaterialis javak 

uJ. 11. Targyl eszkbzbk 

04. TTI.Befektetett penztigyi eszk6z6k 

05. B. Forg6eszkozok (06-09. sorok) 1468 1478 
06. I. Keszletek 

07. II. K6vetelesek 

08. III.Ertekpapirok 

09. IV. Penzeszk6z6k 1467 1477 
.'--'!-,".

;',:. _ .'tro. -'c ~E~~Hmj~$-€~TN~"(B,~S~F;si'Nf4Qt:*0;S-l-l~::-~2l1;_
-.. 'h7----/ .. _<~;i-if~i'~1 

.,: 

11. C. Sajat tOke (12-16 sorok) 1468 1440 

12. I. Indu16 toke 1000 1000 

13. II. Tokevaltozas/ Eredmeny 475 468 

14. III. Lek6t6tt tartalek 

15. IV. Targyevi eredmeny k6zhasznu tevekenysegbOl -7 -28 

16. V. Targyevi eredmeny vidlalkozasi tevekenysegbol 

17. D. Tartalek 0 0 

18. E. Celtartalekok 0 0 

19. F. Kotelezettsegek (20-21. sorok) 0 38 

20. I. Hosszu lejaram k6telezettsegek 

21. II. R6vid lejaratu k6telezettsegek 38 

FORRASOK(PA.SSZIvAK}()ssiESEN(11+17+t8~r9,SO~) - '-.,22. 

S O.J ~ V) ..iL.................CaJ-o VLW f\


Budapest, 2009.04.29 A gazdaIkod6 kepviseloje 

P.R. 



1 Csepeli Kornyezetvedelmi Kozalapitvany Oldal: 

Statisztikai 18231887-1-43 
szamjel vagy 
ad6szam: 

Kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6janak 
eredmenykimutatasa 

Beszamolasi idoszak: 2008.01.01-2008.12.31 

1000 HUF Elozo ev Targyev 

1 A. Osszes kozhasznu tevekenyseg bevetele (1.+2.+3.+4.+5.) 3 2013 
') 1 Kozhasznll celli mllkodesre kapott tamogatas 2008 

3. a) alapit6t61 

4. b) kozponti koltsegvetestOl 

5. c) helyi onkormanyzattol 2000 

6. d) rnrsadalombiztositotol 

7. e) egyeb, ebbOl 1%........... 8 

8. 2. Palyazati uton elnyert tamogatas 

9. 3. Kbzhasznll tevekenysegb61 szarmazo bevetel 

10. 4. Tagdijbol szarmaz6 bevetel 

II. 5. Egyeb bevetel 3 5 
12. B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele 0 0 

13. C. Osszes bevetel (A.+B.) 3 2013 

14. D. Kozhasznu tevekenyseg rMorditasai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 10 2041 
15. I. Anyagjellegu raforditasok 2029 

16. 2. Szemelyi jellegu raforditasok 12 

17. 3. Ertekcsokkenesi leiras 

1R. 4. Egyeb raforditasok 

19. 5. Penzilgyi muveletek raforditasai 10 

20. 6. Rendkivilli raforditasok 

21. E. Vallalkozasi tevekenyseg rMorditasai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 

22. I. Anyagjellegu raforditasok 

23. 2. Szemelyi jellegli niforditasok 

24. 3. Ertekcsokkenesi leiras 

25. 4. Egyeb raforditasok 

26. 5. Penzilgyi mllveletek raforditasai 

27. 6. Rendkfviili raforditasok 

28. F. Osszes rMorditas (D.+E.) 10 2041 
29. G. Ad6zas elotti eredmenye (B.-E.) -7 -28 

30. H. Ad6fJzetesi kotelezettseg 0 0 

Budapest, 2009.04.29 

P.R. 



2 Csepeli Kornyezetvedelmi Kozalapitvany OidaI: 

Statisztikai 18231887-1-43 
szamjel vagy 
adoszam: 

Kettos konyvvitelt vezetO egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamo16janak 
eredmenykimutatasa 

Beszamolasi id6szak: 2008.01.01-2008.12.31 

1000 HUF El6z66v Targy6v 

31. I. Targyevi vallalkozasi eredmeny (G.-H.) 0 0 

32. J. Targyevi kozhasznu eredmeny (A.-D.) -7 -28 

TAlliKOZTATO ADATOK 

33. A. Szemelyi jellegii rMordihisok 

34. 1. B6rkolts6g 

35. EbbOl: - megbizasi dijak 

36. - tiszteletdij ak 

37. 2. Szemelyi jellegii egy6b kifizetesek 12 

38. 3. Berjarulekok 

39. B. A szervezet altaI nyujtott tamogatasok 0 615 
40. C. Tovabbutalasi cellal kapott tamogatas 0 0 

41. D. Tovabbutalt tamogatas 0 0 

Budapest, 2009.04.29 

P.H. 



A Csepeli Komyezetvedelmi Kozalapitvany 2008. evi beszamol6ja 

A 2008-as evben az onkormanyzatt61 2 milli6 Ft-ot kaptunk. 
Az osszeg nagy reszet a komyezettudatos nevelesre forditottuk. 
Palyazatot irtunk ki az altalanos iskolaknak es az 6vodaknak, a befolyt osszeget 
komyezetvedelmi taborokra, -kirandulasokra es -programokra fordithattak. 
Az 6vodaknak ketszer is lehetet palyazni tavasszal es osszel is. 
A tavaszi palyazaton: 615.000 Ft-ot osztottunk szet 
Az oszi palyazaton: 180.000 Ft-ot osztottunk szeto 
A palyazat nyerteseinek az eImenybeszamol6ib61 kideriilt, hogy nagyonj6 
helyre jutott el a tamogatasunk. 
A keriilet tanul6inak komyezetvedelmi tabort szerveztiink Szilvasvaradra. 
Azok palyazhattak, akik reszt vettek a Herman Ott6 biol6gia verseny, a Teleki 
Pal f61drajz verseny keriileti fordul6jan, es a Madarak es Fak napja 
rendezvenyen. 
A tabor 25 fos volt, 595.990 Ft-ot koltottiink. 
A taboroz6k nagyon pozitivan nyilatkoztak a taboIT61, az 0 szavaikkal elve 
"osztalyon fe1iili" jelzovel illettek. Az Egererdo Zrt. programjai maximalisan, az 
elvarasnak megfeleloen szerveztek programjainkat. Ut6lag a sztilok is nagyon 
elismeroen nyilatkoztak a programr61. 
A tabor resztvevoinek egy bankettet szerveztiink, amin cd-ket adtunk at a tabori 
kepekrol es vide6kr61, valamint megvendegeltiik oketo 
EITe 17.500 Ft-ot koltottiink. 
Tamogattuk a Madarak es Fak Napjat: 9.000 Ft-os konyvvel (3 db) 
A sikeres palyazatot ir6 pedag6gusoknak kadcsony elott jutalomkonyvet 
adtunk. Az eITe forditott osszeg: 112.000 Ft. 
A pedag6gusok nagyon oriiltek az ajandeknak, sok e-mailt es telefont kaptunk 
ezzel kapcsolatban. 
A szelektiv hulladekgyiijtessel csokkenhet a hulladek mennyisege, ezert ugy 
gondoltuk, hogy az 6vodakban elkezdjuk ennek nepszerusiteset. Minden 6vodai 
eptiletnek vasaroltunk egy kombiprest, ami miianyagot es femdobozokat is 
presel, valamint gondoskodtunk a hulladek begyiijteserol is, akinek igenye volt 
d. 
Presek ara: 377.856 Ft volt. 
MLikodesi koltsegeink (levelezes, belyegzo, konyvelO stb.): 120.750 Ft-ot 
kolWttiink. 
A kurat6riumi tagokkal ugy ertekeltiik az evet, hogy nagyon sikeres volt, az 
6vodaknak keyes a palyazati lehetoseg, igy a raszorul6 gyermekeket is 
maximalisan tudtuk tamogatni, hogy a komyezeti neveIes teren sikereket erjenek 
el az 6vodapedag6gusok. Ebben az eletkorban kell elkezdeni a valtozasra 
nevelest, itt kell hozzaszoktatni a gyerekeket a komyezet szeretetere, hogy a 



"veriikke" vaIjon a komyezet meg6vasa. fgy lesznek hasznos feln6ttei a
 
tarsadalomnak, fontos lesz szamukra a komyezetiik meg6vasa, vedelme.
 
A pedag6gusokat biztatni kell arra, hogy vallaljak fel a komyezetvedelmi
 
programokat, taborokat, meg akkor is, ha csak kis lepesekkel erhetik el celjaikat.
 
A tabor szervezesevel a gyerekeket pr6baltuk osztOnozni arra, hogy a
 
versenyzes nem hiaba val6 cselekedet, a plusz ismeretek az el6nyiikre vaInak,
 
hasznos tudashoz juthatnak.
 
A kurat6rium koszoni a bizalmat, hogy tamogattak tevekenysegunket.
 

Budapest, 2009. aprilis 30.
 
5 C\J\V~ v:) qoJ-p/ ~L1t ~ 

Sasvari Gablfiella 
elnok 



NYILATKOZAT 

A Csepeli Kornyezetvedelmi Kozalapitvimy a 2007-2008..as evben a kozponti 
(Onkormanyzati) tamogatasa mellett 0,03 % -os egyeb bevetelhez jutott. 

Budapest, 2009. rmijus 4. 

5~fV\. C'~JJ.~ 
Sasvari Gab;iella 

Elnok 

S. Szab6 Ferenc reszere 
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Birosagi vegzes 8479 
szam: 

Csepeliek Miivelodeseert Kozalapitvany 

1211 Budapest, Szent Imre ter 10 

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhaszno 
egyszeriisitett beszamol6ja 

Budapest, 2009.04.17 

-"/'-~--e~/17 . 
A gazdaIkod6 

kepvise10je 

P.h. 



1 Csepeliek Miivelodeseert Kozalapitvany 0ldal: 

Bir6sagi vegzesszam: 8479 

Egyszeres konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett beszamol6janak merlege 

A merleg fordu16napja: 2008.12.31 

01. A. Befektetett eszkozok (02-04. sorok) 

02. I. Immaterialis javak 

03. II. Targyi eszk6zok 

04. III.Befektetett penziigyi eszkozok 

1000 HUF ElOz6 ev Targyev 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

B. Forgoeszkozok (06-09. sorok) 

I. Kesz1etek 

II. Kovete1esek 

III.Ertekpapirok 

IV. Penzeszk6zok 

2033 

2033 

1419 

1419 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

C. Sajat tOke (12-16 sorok) 

I. Indu16 tOke 

II. T6kevaltozasl Eredmeny 

III. Lekotott tarta1ek 

IV. Targyevi eredmeny kozhasznu tevekenysegbOl 

V. Targyevi eredmeny va11alkozasi tevekenysegbOl 

D. Tartalek 

E. Celtartalekok 

F. Kotelezettsegek (20-21. sorok) 

I. HosszU 1ejararu kote1ezettsegek 

II. Rovid 1ejararu kote1ezettsegek 

2033 

1000 

903 

130 

1419 

1000 

1033 

-614 

~&-.--
Budapest, 2009.04.17 (;;A·g~d~ik~d6k6P~i~·~ioje 

P.H. 
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Csepeliek Miivelodeseert Kozalapitvany Oldal: 

Bir6sagi 8479 
vegzes szam: 

Egyszeres konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett beszamol6janak 
eredmenylevezetese 

Beszamolasi idoszak: 2008.01.01-2008.12.31 

'.' ". 
..... 

• • 
A. Osszes kozhaszml tevekenyseg bevetele (1.+11.) 

I. PENZOGYILEG RENDEZETT BEvETELEK (1+2+3+4+5)2. 

3. 1. K6zhasZDu celu miik6desre kapott tfunogatas 

4. a) alapit6t61 

5. b) k6zponti k6ltsegvetestol 

c) helyi 6nkormanyzatt61 6. 

7. d) tarsadalombiztosit6t61 

e) egyeb 8. 

f) tovabbutalasi cellal kapott 9. 

2. Palyazati uton elnyert tfunogatas 10. 

11. 3. K6zhasznu tevekenysegbOl szarmaz6 bevete1 

12. 4. Tagdijb61 szarmaz6 bevetel 

13. 5. Egyeb bevetel 

14. II. PENZBEVETELT NEM JELENTO BEvETELEK 

15. B. VaUalkozasi tevekenyseg bevetele (1+2) 

16. 1. Penziigyileg rendezett bevete1ek 

17. 2. Penzbevetelt nemjelento bevetelek 

18. C. Tenyleges penzbevetelek (AII+B/l) 

19. D. Penzbevetelt nem jelento bevetelek (AlII+B/2) 

20. E. Kozhasznu tevekenyseg rMorditasai (1+2+3+4) 

21. I. Raforditaskent ervenyesitheto kiadasok 

22. EbbOl: tovabbutalt tfunogams 

23. 2. Rafordimst jelentO eszk6zviltozasok 

24. 3. RaforditastjelentO elszamolasok 

25. 4. Raforditaskent nem ervenyesithetO kiadasok 

26. F. VaUalkozasi tevekenyseg rMorditasai (1+2+3+4) 

27. I. Rafordimskent ervenyesitheto kiadasok 

28. 2. Raforditast jelento eszk6zvaltozasok 

29. 3. Raforditastjelento elszamolasok 

30. 4. Rafordimskent nem ervenyesitheto kiadasok 

······· .. i:iii' ................ ·······i. 
.........i..> 

IF 

•• 

'i '. 
····.•.••• Elozoev 

> 

.;.... .. 
_v 

1540 1549 

1540 1549 

1500 1500 

40 49 

1540 1549 

1410 2163 

1410 2 163 

1060 1 725 

'.~~~ / 
••••••••••••••••••••••••••• • .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• H • . 

Budapest, 2009.04.17 ~gazdalkod6 kepviselOje 

P.R. 
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2 Csepeliek Miivelodeseert Kozalapitvany 0ldal: 

Bir6sagi 8479 
vegzes szam: 

Egyszeres konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett beszamolojanak 
eredmenylevezetese 

Beszamolasi idoszak: 2008.01.01-2008.12.31 

I' 
I ..' ... 

31. 

·> .•.•• 'i ..... ··ci ....•.• ··· .. > •..••••.·••·.I,.'.. · ·.· ...·i 
i >i:::.i.i' lULlU H! II<.>, iii.. ............ '. '.' ....................-:......: 

." 
G. Targyevi penziigyi eredmeny (+-1+-2) 

32. 1. K6zhasznu tevekenyseg Uirgyevi p.iigyi eredmenye (A/I-E/I-E/4) 

33. 2. Vallalkozasi tevekenyseg Uirgyevi p.iigyi eredmenye (B/l-F/l-F/4) 

34. H. Nem penzben realizalt eredmeny (+-1+-2) 

35. 1. K6zhasznu tev. nem penzben realizalt eredmenye (A/II-E/2-E/3) 

36. 2. Vallalkozasi tev. Nem penzben realizalt eredmenye (B/2-F/2-F/3) 

37. I. Adozlis elOtti eredmeny (B/l-F/l)+-H/2 

38. J. Fizetendo tarsasagi ado 

K. Targyevi eredmeny -

1. K6zhasznu tev. Uirgyevi eredmenye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 

39. 

40. 

41. 2. Vallalkozasi tev. Targyevi eredmenye (I-J) 

TAJEKOZTATO ADATOK 

A. Penziigyileg rendezett szemelyi jellegii rliforditasok42. 

43. 1. Berk61tseg 

EbbOl: - megbizasi dijak 

- tiszteletdijak 

2. Szemelyijellegii egyeb kifizetesek 

44. 

45. 

46. 

47. 3. Betjarulekok 

B. Penziigyileg rendezett anyag jellegii rliforditasok48. 

49. C. Ertekcsokkenesi leiras 

D. Penziigyileg rendezett egyeb jellegii rliforditasok50. 

51. E. A szervezet altai nyujtott tamogatasok (penziigyileg rendezett) 

52. F. Targyevben Apeh altai kiutalt 1% osszege 

./ .p.v...... . .. 

130 
130 

130 
130 

197 

0 
153 

1060 

Ii 
~ 

-614 
-614 

-614 
-614 

146 

0 
292 

1725 

~- _L~L:r 
.............~ =_ : .._ H ..H.H ••••••••• __••_ . 

Budapest, 2009.04.17 A gazdalkod6 kepvise10je 

P.H. 



"CSEPELIEK MUvELODESEERT" KOZALAPiTVANY 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepe10nkormanyzata 

Horvath Gyula 
alpolgarmester 

1211 Budapest XXI. 
Szent Imre ter 10. 

Tisztelt Alpolgarmester iJr! 

Mellekelten kiildom a "Csepeliek MuvelOdeseert" Kozalapitvany tevekenysegerol sz616 
irasos beszamo16t. 

Budapest. 2009. aprilis 3. 

Udvozlette1: 

Geisbiihl Tiinde 



"CSEPELIEK MUVELODESEERT" KOZALAPiTVANY 

1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

NYILATKOZAT 

A "Csepeliek Miive16deseert" Kozalapitvany hivatalosan nyilatkozik, hogy 

- 2007. evben vagyomln beWl az allamhaztartason (onkonnanyzaton) kiviili eredetii bevetel1, 6 % 

volt 

- 2008. evben vagyonan beWl az allamhaztartason (onkonnanyzaton) kiviili eredetii bevetel1, 96 % 

volt. 

Budapest, 2009. aprilis 3. 

kurat6rium e1nok 



"CSEPELIEK MUvELODESEERT" KOZALAPITVANY 

A "CSEPELIEK MUVELODESEERT" KOZALAPiTVANY
 
TEVEKENYSEGE
 
2008. szeptember - 2009. marcius
 

Palyazatot irtunk ki a kozalapitvany celjaval osszhangban lev6 tevekenysegek 
tamogatasara. A paIyazati kiirast megje1entettiik a Csepe1 ujsagban, valamint plakcit, es 
sz6r6lapkent kozintezmenyekben. 
A novemberi kurat6riumi iilesen a paIyazatra be6rkezett palyamunkak e1biraIasa es a 
tamogatasi osszegek meghatarozasa megtortent. Az alabbi tamogatasokat itelte meg a 
kurat6rium. 

P. Papp Zoltan - 200.000.-

Dunatiikor c. irodalmi, miiveszeti, kulturaIis foly6irat megjelentetesi koltseg.
 

Sarkany Istvan - 150. 000.

Katal6gus megje1entetese.
 

P~ilffy Katalin - 150. 000.

Katal6gus megje1entetese
 

Kiraly - Erdei - Miihely - 200. 000.-
Tudomanyos, ismeretterjeszt6 illetve miiveszeti el6adas-sorozat megtartasa, 
lebonyolitasa. 

Karsaine Halasz Maria - 200. 000.
Musical stUdi6 letrehozasa, enekoktatas, 17-28 evesek szamara. 

PaIyazaton kiviil tamogattuk meg: 
a Csepeli Alkoto Forum neveben Erdei Eva e1nok, a Prokop Peter-dij atadasi 
rendezvenyenek meghiv6ja e1keszitesehez kert, es kapott tamogatast. - 19. 800.

A Miiveszeti Tarsalgo Clmu miive16desse1 es miiveszetekkel kapcsolatos 
rendezvenysorozatunkat tovabb folytatjuk, vendegeink: Bojar Ivan Andras 
miiveszettortenesz, az Octogon lap f6szerkesztOje; Lakner Antal kepz6miivesz; Csanyi 
Vilmos etol6gus. 

Mobil reflektorok beszerzese, me1yek alkalmasak kis kamara e16adasok vilagftasara. 

Budapest. 2008. aprilis 

Geisbiihl Tiinde 



BUDAPEST XXI. 
KERULET 11 CSEPEL 

ON KORMANYZATA 

CSEPELI GYERMEKEKERT ALAPiTVANY 

BUdapest, XXI.Keri.ilet Csepel Onkormanyzata 
Horvath Gyula alpolgarmester utreszere 

Tisztelt Alpolgarmester Ur! 

Hivatkozassal a 2009. marcius 23-an kelt levelere, mellekelten megkOldom a Csepeli Gyermekekert 
Alapitvany 2008. evi penzOgyi beszamol6jat es kozhasznu jelenteset. 

Nyilatkozom tovabba az alapitvany 2007. es 2008. evi beveteleinek aranyar61: 

2007. ev onkormanyzati. tamogatas 1.800.000 Ft 
mas forrasb61 szarmaz6 bevetel 2.536.888 Ft . f) /. (} 

D- ~? 6e.,e.'1d- ~25 'i l:I I - 0... 

A mas forrasb61 szarmaz6 bevetel ~,Oi IkOi manyzatHamo§atas t41~ %~g. 
2008. ev	 onkormanyzati tamogatas 1.800.000 Ft 1 z.. 1,& -r. '} G 

mas forrasb61 szarmat6 bevetel 587.026 Ft f' 0" . 
v 

~ ~oe' kR ~4 r s-9 ·f. -iA • 

A mas forrasb61 szarmaz6 bevetel az on'koYmanyzati tamogazas 32,6 %-a. 

A 2007. es 2008. evben az onkormanyzati tamogatashoz kepest 86,8 %-ot tett ki a mas tamogat6kt61 
kapott juttatas. 

Budapest, 2009. marcius 31. 

) 

Odvozlettel: 

Dr. Magyar Bela 
kurat6riumi elnOk 



Csepeli Gyermekert Alapitvany 
2008. evi kiizhaszDu jelentese 

Az Alapitvany nyit6 vagyona 2008. januar I-en: 5.648.990,-Ft 
Az Alapitvany zar6 vagyona 2008. december 3I-en: 4.012.052,-Ft 

Bevetelek: 

Adomanyok: I65.000,-Ft 
Csepeli C>ilkormanyzat tamogat<isa: I.800.000,-Ft 
PaIyazat litjan nyert tamogatas: 200.000,-Ft 
Kamat bevetel I98.838,-Ft 
APEH 1% kiutalas 23.I88,-Ft 

Osszes bevetel: 2.387.026,-Ft 

Kiadasok: 

Taborozasi tamogatas 6vodak, iskolak: 2.920.000,-Ft 
Tamogatas a taborozashoz szUkseges sportszerek vasarlasara: 493.780,-Ft 

C>sszes tamogatas: 3.413.780,-Ft 

Miikodessel kapcsolatos kiadasok: 
Gepkocsi hasznalat: I44.340,-Ft 
Posta, telefon koltsegek: 258.240,-Ft 
Bankkoltsegek: 24.300,-Ft 
Sztnida matrica: 37.200,-Ft 
lrodaszer, konyv, foly6irat, nyomtatvany: 84.320,-Ft, 
Konyvelesi dij: 60.000,-Ft 
Etkezesi koltsegek: I.784,-Ft 

Miikodesi kiadasok osszesen: 610. I 84,-Ft 

Osszes kiadas: 4.023.964,-Ft 

A tablazatokb61 megallapithat6, hogy az Alapitvany vagyona 1.636.938,-Ft-al csokkent.
 
A csokkenes oka, hogy a tamogatasok az el6z5 evekt61 elter6en csokkentek. A gazdaIkod6
 
szervekt61 az ev folyaman tamogatast nem kaptunk.
 

. A keriileti C>nkormanyzat az ev soran 1.800.000,-Ft tamogatast tudott adni, de ez az osszeg az 
6vodak es iskolak reszere kiadott taborozasi tamogatasok wig tobb mint a felet fedezte. 
Az NCA ESZA Programiroda Kft-hez beny(ljtott palyazatunkra 200.000,-Ft tamogatast 
kaptunk gepkocsi hasznaIatra, telefonnal kapcsolatos kiadasokra es konyve15i dijra, de ez is 

..." .... csak a felsorolt kiadasok egy reszet fedezte. 
.. -..,-~ 



A kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttatasok: 

Az Alapitvany tisztsegviseloi munkabert, tiszteletdijat stb. nem kaptak. Az onkentes munkat 
vegzok reszere egyes kiadasokat (utazas, telefon, posta) teteles elsz3molas alapjan 
megteritettiik. 

A kozhasznu tevekenysegrol szolo rovid beszamolo: 

Az Alapitvany 2008. evben is elsosorban az Alapit6 Okiratban meghamrozott feladatokat latta 
el. 

Szervezte es tamogatta a keriiletben elo es tanul6 gyermekek es ifjUsagi kOzOssegek 
szabadidos sziinidei progranljait, taborozasat. 
Segitette a tehetseges, de eletkorulmenyei miatt hatranyos helyzetii gyerekek es 
fiatalok fejlodeset. 

A tamogatasokat az alapitvany a benynjtott paIyazatok alapjan utalta ki. A kurat6rium 
ellenorizte .a penzfelhasznaIasok jogossagat es a paIyazatokban megjelOlt feladatok 
vegrehajtasat. 

A felugyelo bizottsag tagjai folyamatosan figyelemmel kisertek a szakmai feladatok ellatasan 
kivill a gazdaIkodasi fegyelem betartasat is. Az ev soran jelentos hianyossagot nem 
tapasztaltak 

'il 
~. 

O/\.JlJI
L 

\-.. 
Budapest, 2009. februar 28.. 

Dr. Magyar Bela 
a kurat6rium elnoke 



A 5zamviteli torveny 5zerinti egyeb szervezetek, 
kozhasznu egyszerusitett beszamol6ja 

~~I;~ I;.---ial e
v 

Csepeli Gyermekekert Alapitvany. _ 
egyeb szervezet megnevezese 

1211 BUdapest, Szent Imre ter 10. 
cime 

Keltezet:3udapest, 2009.02.28. 

P.H. 

T. 1715/6 - AS Nyomtatvany 



, 
, 

~. BEszAMOLAsl KOTELEZETTSEG 

I. Tarsashazak beszamol6 keszitesi kotelezettsege 

A tarsashazak szamara elofrt beszamolasi kbtelezettseg az Egyszen]s{tett besz6mol6. amely a 171S/.A 
nyomtatvany kitoltesevel teljesithet6. Sajat elhatarozasb61 kett6s kbnyvvitelt vezeto a tarsashaz valaszthatja a 
szamvitelitbrveny szerinti eves. illetve egyszerusftett eves beszamol6t (I'. I 710. T171 I) is. 

~,_Tarsadalmi szervezetek. koztestUletel< (a t<JVabbial<ban .~utt: tar:sadalmi _szervezet) 
beszamolo keszitesi kotelezettsege 

Ha a tarsadalmi szervezet, kbztestulet egyszeres kbnyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat veillalkozasi 
tevekenyseget, akkor beveteli ertekhatart61 fUggetlenul Egyszerusitett beszamol6t (/7IS/A) kell keszftenie. 
Ha folytat vallalkozeisi tevekenyseget is. akkor ha az eves bsszes beveteJe - ket egymast kbvet6 evben. 
even kent - nem haladja meg az 50 rvl Ft-ot, szinten Egyszerusitett beszamol6t (1'.1 7IS/A) keszfthet. 

Ha a rarsadalmi szervezet, kett6s kbnyvvitelt vezet, illetve az eves bsszes bevetele ket egymast kbvet6 
evben, even kent meghaladja az 50 M Ft-ot, beszeimol6 keszftesi kbtelezettseget az' Egyszerusitett eves 
beszamol6 (/715/0 keszftesevel kell teljesitenie. 

Ha a tarsadalmi szervezet k6zhasznu besorolasu, akkor a ket egymast k6vet6 ev 6sszes bevetelet61 fUgg6en 
Kozhasznuegyszerusitett beszamolot (/715/B), illetve K6zhasznu egyszerusitett eves beszamol6t (/715/0) kell 
keszitenie. 
A kett6s k6nyvvitelt vezet6 tarsadalmi szervezet sajat elhatarozasab61 valaszthatja a szamviteli tbrveny 

szerinti eves, illetve egyszerusitett eves beszamol6t (1'.1 710. 1'1711 J. 
Azoknak a tarsadalmi szervezeteknek, amelyek rendelkeznek k6zhasznu besorolassal es a 1'.1710. 1'1 71 I 

szamu nyomtatvany kesziteset valasztottak, el kell kesziteniUk a k6zhasznu eredmenykimutatast is; 
(T. 17IS/E). 

3. Alapftvanyok, kozalapftvanyok (a tovabbiakban egyutt: alapitvanyok)beszamol6 keszitesi 
kotelezettsege 

Ha az alapitvany egyszeres k6nyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vallalkozasi tevekenyseget, akkor 
beveteli ertekharart61 fUggetlenOI Egyszerusitett beszamolot (1'. 17IS/A) kell keszitenie. Ha folytat vallalkozasi 
tevekenyseget is, akkor ha az eves 6sszes bevetele - ket egymast k6vet6 evben, evenkent - nem haladja meg 
az 50 M Ft-ot szinten Egyszerusitett beszamol6t (1'.1 7IS/A) keszithet. 

Ha az alapitvany kett6s k6nyvvitelt vezet, illetve az eves 6sszes bevetele ket egymast k6vet6 evben, 
evenkent meghaladja az 50 M Ft-ot, beszamol6 keszitesi k6telezettseget az Egyszerusitett eves beszamol6 
(1'. I7IS/C) keszitesevel kell teljesitenie. . 

Ha az alapitvany, k6zhasznu besorolasu, akkor a ket egymast k6vet6 ev bevetelet61 fOgg6en K6zhasznu 
egyszerusitett beszamol6t (T.17IS/B), illetve K6zhasznu egyszerusitett eves beszamolot (1'.1715/0) kell 
keszitenie. 
A kett6s k6nyvvitelt vezet6 alapitvany sajat elhararozasab61 valaszthatja a szamviteli t6rveny szerinti eves, 

illetve egyszeruSitett eves beszamol6t (1'.171 0. 1'.1 71 I). 
K6zalapitvany egyszerusitett, illetve k6zhasznu egyszerusitett beszamol6t nem keszithet. 
Azoknak az alapitvanyoknak, amelyek rendelkeznek k6zhasznu besorolassal es a 1'.1710. 1'.171 I szamu 

nyomtatvany kesziteset valasztotrak, el kell kesziteniOk a k6zhasznu eredmenykimutatast is (T.17IS/E), 



4. Kozhasznu tarsasagok beszamol6 keszltesi kotelezettsege 

Kbzhasznu tarsasagoknak a T1710. illetve a TI 711 szamu nyomtatvany kit61tesevel kell teljesteniUk 
beszamol6 keszitesi k6telezettsegUket a szamviteli t6rveny vallalkoz6kra vonatkoz6 altalanos eloirasai 
szerint. 

Ha a k6zhasznu tarsasag rendelkezik k6zhasznu besorolassal. a szamviteli t6rveny szerinti beszamol6val 
egyidejuleg a TI71SIE k6zhasznu eredmenykimutatcist is el kell keszitenie. 

5,.MRP szervezetek beszamol6keszitesi kotelezettsege 

Az egyszeres k6nyvvitelt vezeto MRP szef-vezetek a T / 71SIA beszamol6vaJ teljesitik beszarnol6 keszitesi 
k6telezettsegUket. A kettos· k6nyvvitelt vezeto MRP szervezetek a TI 7/ SIC beszamol6val teljesftik 
beszamol6keszitesi k6telezettsegUket. A kettos k6nyvvitelt vezeto MRP szervezetek sajat e!hatarozasb61 a 
szamviteli tbrveny eves, illetve egyszerusftett eves beszamol6 (T.llIO. T.I 71 I) keszftesevel is eleget 
tehetnek beszamol6 keszitesi k6telezettseguknek. 



Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) 

Cs.pel! Gyermekekert Alapitvany
Az egyeb szervezet megnevezese: ~ _ 

1211 BUdapest, Szent Imre ter 10.
Az egyeb szervezet cime: _ 

EGYSZERES KONYVVITElT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK 
.KOZHASZNU EGYSZEROSITETT BESZAMOlOJANAK MERlEGE 

~EV 
adatok EFT-ban 

Sor
szam A tetel megnevezese EI6z6 ev EI6z6 ev(ek) 

helyesbitesei Targyev 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok) 

2. I. tMMATERIAus JAVAK 

3. II. TARGYl ESZKOZOK 

4. III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 

5. Forg6eszkozok (6-9. sorok) 5.648 4.011 

6. I. KESZlETEK 

7. II. KOVETElESEK 

8. III. ERTEKPAPIROK 1.444 1.555 
9. IV. PENZESZKOZOK 4.204 2.456 

10. ESZKOZOK (AKTIVAK)OSSZESEN (1.+5. sor) 5.648 4.011 
11. C. Sajat toke (12.-16. sorok) 5.648 4.011 

12. I. INDUl6 TOKE / JEGYZETT TOKE 1.00. 1.000 
13. 

• 
II. T6KEVAlTOzAs / EREDMENY 3.931 4.648 

14. III. lEKOTOTT TARTAlEK 

15. IV. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOl 
(KOZHASZNO TEVEKENYSEGBOl) 717 -1.637 

16. V. TARGYEVI EREDMENY VAlLALKOZASI TEVEKENYSEGBOl 

17. D. Tartah!k 

18. E. Celtartah!kok 

19. F. Kotelezettsegek (20.-21. sorok) 

20. I. HOSSZO lEJARATO KOTElEZETTSEGEK 

21. II. ROVID lEJARATO KOTELEZETTSEGEK 
po 

1---22...... FORRAsOK (PASSZIVAK) OSSZESEN 
(11.+17.+18.+19. sor) 5.648 4.011 

Keltezes: Budapest, 2009.02.28. Dr. Magyar Bela 
Az egyeb szervezet vezet6je 

(kepviseI6je) .T.1715/B.r.sz. -1 - AB Nyomtatvany 



Az egyeb szervezetmegnevezese: Csepeli aYermekekert AlapitvanY 

Azegyebszervezetcfme:1211 Bud~pest, Szent Imre ter 10. 

":E(jYSZERESKONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU 
EGYSZEROsfTETT' BESzAMOtOJANAK;EREDMENYLEVEZETESE 

~EV adatok EFT-ban 
Sor
szam 

a 

1. 

2. 

3.' 

4. 

Atetel megnevezese, 

b 

A Osszes kozhasznu tevekenyseg bevetele (1.+11.) 

l.'rENZUGYILEG RENDEZETT BEVETELEK 
1.+2.+3.+4.+5.) , , 

1. Kiizhasznu celu mGkiidesre kapott tamogatas 

a) alapft6t61 

.' 

EI6z6 ev 

c 

4.337 

4.337 

3.668 

EI6z6 ev(ek) 
helyesbftesei 

d 

Targyev 

e 

2.387 

2.~87 

2.16'5 

5. 

6. 

b) kiizponti kiiltsegvetest61 

c) helyi iinkormanyzatt61 , 'AIJ!>A 

a 

, a ...... ' 

7. d) tarsadalombiztosit6t61 

8. 
c 

9: 
,. 

e) egyeb 

f) tovabbutalasi cellal kapott 

1_R6R lhJ:i 

10. 2. Palyazati uton elnyert tamogatas 200 200 
11. 3. Kiizhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel 

12. 

13. 

14. II. 

4. Tagdfjb61 szarmaz6 bevetel 
,

5. Egyeb bevetel 

PENZBEVETELT NEM JELENTO BEVETELEK 

.' 

AhQ ??? 
" 

15. B. Vallalkoza.si tevekenyseg bevetele (1.+2.) 

16. 1. Penzugyileg rendezett bevetelek 

17. 2. Perizbevetelt nem jelent6 bevetelek ' 

18. C. Tenyleges penzbevetelek (A.lI.*B/1.J: 
.;: . 4.337 2.387 

19. D. Penzbevetelt nem jelento bevetelek (A.lII.+B.l2.) 

20. E. Kozhasznu teve~enyseg rMorditasai (1.+2.+3.+4.) ~f,?n A t\~A 

21. 

22: 

23. 

1. RMorditaskent ervenyesfthet6 kiadasok 

Ebb61,: tovabbutalt tamogatas 

2. RMorditast jelent6 esikiizvaltozasok 

,3.62. 
2.457' 

\ . 
A..n?A. 

2.Q20 

24. 3. RMorditast jelent6 elszamolasok 
, " 

25. 

26. 

4. RMorditaskent nem ervenyesithet6 kiadasok 

F. Vallalkozasi tevekenyseg rMorditasai (1.+2.+3.+4.) 

. 
". 

27. ' "1. Ratordftaskent ervenyesithet6kiadasok 

28. 

29. 

2. Ratorditast jelent6 eszkiizvaltozasok 

3. Rafordftast jelent6 elszamolasok 
.. 

30. '. 4. Ratorditaskent nem erVenyesithet6 kiadasok 

T.1715/B.r.sz. - 5 - AB Nyomtatvany 



. . Csepeli Gyermekekert Alapitvany
Az egyeb szervezet megnevezese: '. .. .. .. 

Az egyeb szervezet dme: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

EGYSZERES KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
 
EGYSZEROS(TETT BESZAMOLOJANAK EREDMENYLEVEZETESE
 

~EV 
adatok EFT-ban 

Sor EI6z6 ev(ek)A tetel megnevezese TargyevEI6zQ evszam helyesbitesei
 
a
 b c d e 

, ";'1.63771731. G. Targyevi penziigyi eredmeny (±1.±2.) 

1. Kozhasznu tevekenyseg targyevi penziigyi32. 717 -1.637eredmenye (A./I.-E./1.-E./4.) 
2. Vallalkozasi tevekenyseg tcirgyevipenziigyi33. eredmenye (B./1.-F./1.-F./4.) 

34. H. Nem penzben realizalt eredmeny (±1.±2.) 

1. K6zhasznu tevekenyseg nem penzben realizalt35. .. eredmenye (A./II.-E./2.-E.I3.) 
2. Vallalkozasi tevekenyseg nem penzben realizalt36. eredmenye (B./2.-F./2.-F./3.)
 

37..
 I. Ad6zaselotti eredmeny (B.l1.-F./1.)±H/2 717 -1.637 
38. J. Fizetendo tarsasagi ado 

39. K. Targyevi eredmeny 717 -1.&37 
1. Kozhasznu tevekenyseg tcirgyevi 71740. -1.637eredmenye (A./I.+AlII)-(E/1 +E/2+EI3) 
2. Vallalkozasi~evekenyseg targyevi41. eredmenye (1-J) 

TAJEKOZTAT6 ADATOK 

42. A.penziigyileg rendezett szemelyi jellegii raforditasok 

43. 1. Berkoltseg 
• 

44. ebbOl: - megbizasi dijak 

45. - tiszteletdijak 

46. 2. Siemelyi jellegii egyebkifizetesek 

47. 3. Berjarulekok 

48. B. Penziigyileg rendezett anyag jellegii raforditasok '982 

49. C. Ertekcsokkenesi leiras 

50. D. Penziigyileg rendezett egyeb jellegil raforditasok 122 
2.92051. E. A szervezet altai nyujtott tamogatasok (penziigyileg rendezett) 

f. Targyevben Apeh altai kiutalt 1% osszege~~'. 

BUdapest, 2009.02.28. Dr. Magyar Bela 

Keltezes: --'- _ 
Az egyeb szervezet vezetoje. 

. (kepviseloje) . 
T.1715/B.r.sz. - w- AB Nyomtatvany 
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BUDAPEST XXI. 
KEROLET I CSEPEL 

ONKORMANYZATA 

CSEPELI GYERMEKEKERT ALAPITVANY 

Budapest, XXI.KerUlet Csepel Onkormfmyzata 
Horvath Gyula alpolgarmester ~reszere 

Tiszteft Alpolgarmester Ur! 

Hivatkozassal a 2009. marcius 23-an kelt leveh~reJ melh~kelten megkOldom a Csepeli Gyermekekert 
Alapitvany 2008. evi penzOgyi beszamol6jat es kozhasznu jelenteset. 

Nyilatkozom tovabba az alapitvany 2007. es 2008. evi beveteleinek aranyar61: 

2007.ev onkormanyzati. tamogatas 1.800.000 Ft 
mas forrasb61 szarmaz6 bevetel 2.536.888 Ft 

A mas forrasb61 szarmaz6 bevetel az onkormanyzati tamogatas 141,6 %-a. 

2008.ev onkormanyzati tamogatas 1.800.000 Ft 
mas forrasb61 szarmat6 bevetel 587.026 Ft 

A mas forrasb61 szarmaz6 bevetel az onkormanyzati tamogazas 32,6 %-a. 

A 2007. es 2008. evben az onkormanyzati tamogatashoz kepest 86,8 %-ot tett ki a mas tamogat6kt61 
kapott juttatas. 

Budapest, 2009. marcius 31. 

Odvozlettel: 

Dr. Magyar Bela 
kurat6riumi elnok 



Csepeli Cyerme~e~ert Alapitv6ny 
Felugyelo Bizotts6ga 
1211 Budapest Szent Imre ter 10. 

T6rgy: a 2008. evi p6ly6zato~ elsz6mol6s6na~ ellenorzese 

Csepeli Cyerme~e~ert Alapitv6ny 
Dr. Magyar Bela ~urat6riumi elno~ 

Jedli~ Anyos Cimn. - H ely ben 

Tisztelt Elno~ Or! 

A FelUgyelo Bizotts6g ~oszonettel vette a 2008. evi p61y6zat bizonylati anyag6t, amellyel 
~apcsolatosan az al6bbi eszrevetele~t tesszu~: 

1.	 A t6mogat6so~ elsz6mol6sa j61 6tte~intheto, ~ovetheto, 6voda-is~ola bont6sban 

rendszerezett anyag saj6t Orlapo~ haszn6lat6val. 

2.	 Az elmult eve~hez hasonl6an t6mogat6sban csa~ azo~ reszesulte~, a~i~re az 

alapitv6nyi felhatalmaz6s vonat~ozi~. 

3.	 A ROvet~ezo evi p61y6zati ~ifr6s elott javasolju~tiszt6zni a t6bor szervezoine~ 

felelossegi ~oret. Jogilag legyen egyertelmO, egy-egy intezmeny dolgoz6ja 61tal 

benyujtott p61y6zat civil p61y6zatna~ minosul, a nevelotestulet 61tal elfogadott 

t6boroz6s szervezese alapj6n pedig intezmenyi szintO. 

4.	 A p61y6zati ~ifr6s, a t6mogat6s celja osszhangban van az alapit6 o~iratban 

megfogalmazotta~~al(t6boroz6s, szabadido hasznos eltoltese, ~ir6ndul6s stb.). 

s.	 A t6mogat6so~ elbfr616s6t ~orulte~intoen vegezte~, az alacsony t6mogat6si 
• 

lehetosege~ j6 celo~ megval6sit6s6t segitette~. 

6.	 A p6ly6zato~ igazi erte~et a besz6mol~ tu~rozii? Javasolju~, hogy al6fr6s nel~uli 

besz6mol6 ne ~eruljon a jovoben elfogad6sra. 

Tov6bbi si~ere~et ~fv6nun~ a ~urat6rium mO~Odesehez! 

Budapest, 2009. janu6r 19. 

"\ ..... Go ali>	 ~.~~

F1~~~~ Morovi~ Attila 
felugy.biz.elno~e biz.tag 



Csepeli Gyermekert Alapitvany 
2008. evi kozhasznu jelentese 

Az Alapitvany nyito vagyona 2008.januar I-en: 5.648.990,-Ft 
Az Alapitvany wo vagyona 2008. december 31-en: 4.012.052,-Ft 

Bevetelek: 

Adomanyok: 165.000,-Ft 
Csepeli Onkormanyzat tamogatasa: 1.800.000,-Ft 
Palyazat utjan nyert tamogatas: 200.000,-Ft 
Kamat bevetel 198.838,-Ft 
APEH 1% kiutalas 23. 188,-Ft 

Osszes bevetel: 2.387.026,-Ft 

Kiadasok: . 

Taborozasi tamogams ovodak, iskolak: 2.920.000,-Ft 
Tamogatas ataborozashoz szUkseges sportszerek vasarlasara: 493.780,-Ft 

Osszes tamogatlis: 3.413.780,-Ft 

Miikodessel kapcsolatos kiadasok: 
Gepkocsi hasznaIat: 144.340,-Ft 
Posta, telefon koltsegek: 258.240,-Ft 
Bankkoltsegek: 24.300,-Ft 
Sztrada matrica: 37.200,-Ft 
Irodaszer, konyv, folyoirat, nyomtatvany: 84.320,-Ft,
Konyvelesi dij: 60.000,-Ft 
Etkezesi koltsegek: 1.784,-Ft 

Miikodesi kiadasok osszesen: 610.1 84,-Ft 

Osszes kiadas: 4.023.964,-Ft 

A tablazatokb61 megallapithat6, hogy az Alapitvany vagyona 1.636.938,-Ft-al csokkent. 
A csokkenes oka, hogy a tamogatasok az elozo evektol elteroen csokkentek. A gazdaIkod6 
szervektol az ev folyaman tamogatast nem kaptunk. 
A keriileti Onkormanyzat az ev soran 1.800.000,-Ft tamogatast tudott adni, de ez az osszeg az 
ovodak es iskolak reszere kiadott tliborozasi tamogatasok aIig tobb mint a felet fedezte. 
Az NCA ESZA Programiroda Kft-hez benyiljtott paIyazatunkra 200.000,-Ft tamogatast 
kaptunk gepkocsi hasznalatra, telefonnal kapcsolatos kiadasokra es konyveloi dijra, de ez is 

~, csak a felsorolt kiadasok egy reszet fedezte. 
,.-~ 



A kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttatasok: 

Az Alapitvany tisztsegviseloi munkabert, tiszteletdijat stb. nem kaptak. Az onkentes munkat 
vegzok reszere egyes kiadasokat (utazas, telefon; posta) teteles elsz3molas alapjan 
megteritettiik. 

A kozhasznu tevekenysegrol sz616 rovid beszamo16: 

Az Alapitvany 2008. evben is elsosorban az Alapit6 Okiratban meghamrozott feladatokat latta 
el. 

Szervezte es tamogatta a keriiletben elo es tanul6 gyermekek es ifjUsagi kozossegek 
szabadidos sziinidei programjait, taborozasat. 
Segitette a tehetseges, de eletkoriilmenyei miatt hatranyos helyzetii gyerekek es 
fiatalok fejlodeset. 

A tamogatasokat az alapitvany a benylijtott paIyazatok alapjan utalta ki. A kurat6rium 
ellenorizte a penzfelhasznaIasok jogossagat es a paIyazatokban megjelOlt feladatok 
vegrehajtasat. 

A feliigyelo bizottsag tagjai folyamatosan figyelemmel kisertek a szakmai feladatok ellatasan 
kiwI- a gazdaIkodasi fegyelem betartasat is. Az ev soran jelentos hianyossagot nem 
tapasztaltak. 

/ 
Budapest, 2009. februar 28.. ~ 

Dr. Magyar Bela 
a kurat6rium elnoke 



Statisztikai szamjel vagy ad6szam (esekkszamlaszam) 

A szamviteli torveny szerinti egyebszervezetek 
kozhasznu egyszerusitett beszamol6ja 

~ev
 

egyeb szervezet megnevezese 

elme 

Kelteze~udape st. 2009 •.02.28. k. ~ ~"elH8::~.-
azegyeb~ervezefveztffi5je 

. (kepviseloje). 

P.H. 

T.1715/B -AB Nyomtatvany . 



\ 
J BESzAMOLAsl KOTELEZETTSEG 

I. Tarsashazak beszamol6 keszitesi kotelezettsege 

A tarsashazak szamara eloirt beszamolasi kotelezettseg az Egyszerusitett beszamo/6, amely a 1115/A 
nyomtatvany kitoltesevel teljesitheto. Sajat elhataroZiisb61 kettos konyvvitelt vezeto a tarsashaz valaszthatja a 
szamviteli torveny szerinti eves; illetve egyszerusitett eves beszamol6t (T. 1110, T1111) is. 

2. Tarsadalmi szervezetek. koztestiiletek (a tavabbiakban egyiitt: tarsadalmi szervezet) 
beszamol6 keszitesi kotelezettsege 

Ha a tarsadalmi szervezet, koztestUlet egyszeres konyvvitelt alkal.rnaz, illetve nem folytat vallalkozasi 
tevekenyseget, akkor beveteli ertekhatart61 fGggetlenUl Egyszerusitett beszamo/6t (l115/A) kell keszitenie. 
Ha folytat vallalkozasi tevekenyseget is, akkor ha az eves osszes bevetele - ket egymast koveto evben, 
evenkent - nem haladja meg az 50 MFt-ot, szinten Egyszerusitett beszamol6t (T.I 115/A) keszithet. 
Ha a tarsadalmi szervezet, kettos konyvvitelt vezet, illetve az eves osszes bevetele ket egymast koveto 

evben, evenkent meghaladja az 50 M Ft-ot, bestimol6 keszitesi kotelezettseget az Egyszerusitett eves 
beszamol6 (1115/e) keszitesevel kelt teljesitenie. ' 

Ha a tarsadalmi szervezet kozhasznu besorolasu, akkor a ket egymast koveto ev osszes beveteletol fGggoen 
.Kozhasznu egyszerusitett beszamol6t (/115/B), iltetve Kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6t (/115/0J kelt 
keszitenie. 
A kettos konyvvitelt vezeto tarsadalmi szervezet sajat elhatarozasab61 valaszthatja a szamviteli torveny 

szerinti eves, iIIetve egyszerusitett eves beszamol6t (T.I 110, Till I) . 
. Azoknak a tarsadalmi szervezeteknek, amelyek rendelkeznek kozhasznu besorolassal es a T.lll 0, Till I 
szam(J nyomtatvany kesziteset valasztottak,. el kelt kesziteniGk a kozhasznu eredmenykimutatast is. 
(T.17Is/E). 

3. Alapitvanyok. kozalapitvanyok (a tovabbiakban egyiitt: alapftvanyok) beszamol6 keszftesi 
kotelezettsege 

Ha al alapitvany egyszeres konyvvitelt alkalmaz, iltetve nem folytat vallalkozasi tevekenyseget, akkor 
beveteli ertekhatart61 fUggetienGl Egyszerusitett beszamol6t a. 1115/A) kelt keszitenie. Hafolytat vallalkozasi 
tevekenyseget is, akkor ha az eves osszes bevetele - ket egymast koveto evben, evenkent - nem haladja meg 
az.~a MFt-ot szinten Egyszerusitett beszamol6t (T.1115/A> keszithet. 

Ha az alapitvany kettos konyvvitelt vezet, iIIetve az eves osszes bevetele ket egymast koveto evben, 
evenkent meghaladja az 50 M Ft-ot, beszamol6 keszitesi kotelezettseget az Egyszerusitett eves beszamo/6 
a.1115/e) keszitesevel kelt teljesitenie. 
Ha az alapitvany, kozhasznu besorolasu, akkor a ket egymast koveto ev beveteletol fUggoen Kozhasznu 

egyszerusitett beszamol6t (T.1115/B), iIIetve Kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6t (T.1115/0) kell 
keszitenie. 
A kettos konyvvitelt vezeto alapitvany sajat elhatarozasab61 valaszthatja a szamviteli torveny szerinti eves, 

iIJetve egyszerusitett eves. bestimol6t a.1 110, T.1111)' 
Kozalapitvany egyszerusitett, illetvekozhasznu egyszerusitett bestimol6t nem keszithet.. 
Azoknak az alapitvanyoknak, amelyek rendelkeznek kozhasznu besorolassal es a T.lll O. T.llll szamu 

nyomtatvany kesziteset v<ilasztottak, el kell kesziteniGk a kozhasznu eredmenykimutatast is (T.1115/E). 



4. Kozhasznu tarsasagok beszamol6 keszitesi kotelezettsege -

Kozhasznu tirsasagoknak a T.1710, illetve a T.1711 szamu nyomtatvany kitoltesevel kell teljesteniUk 
beszamol6 keszitesi kotelezettsegGket a szamviteli torveny vallalkoz6kra vonatkoz6 altalanos eloirasai 
szerint. 

Ha a kozhasznu tirsasag rendelkezik kozhasznu besorolassal, a szamviteli t6rveny szerinti beszamol6val 
egyidejUleg a T.17ISIE k6zhasznu eredmenykimutatist is el kell keszitenie. 

5. MRP szervezetek beszamol6 keszitesi kotelezettsege 

Az egyszeres konyvvitelt vezeto MRP szervezetek a T.17ISIA beszamol6val teljesitik beszamol6 keszitesi 
k6telezettsegGket. A kettos k6nyvvitelt vezeto MRP szervezetek a T.I 71SIe beszamol6val teljesitik 
beszamol6keszitesi k6telezettsegGket. A kettos k6nyvvitelt vezeto MRP szervezetek sajat elhatcirozasb61 a 
szamviteli t6rveny eves, illetve egyszerusitett eves beszamol6 (T.I 710. T.I 711) keszitesevel is eleget 
tehetnek beszamol6 keszitesi kotelezettsegGknek. 



Az egyeb szervezet megnevezese: Cs e pe1i Gyermekekert Alapi tvanY
 

Az egyeb szervezet cfme: 1211 Bud~pest, Szent Imre ter 10.......~
 

'BGYSZERES KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU"' 
. EGYSZERUSiTETT BESZAMOLOJANAK EREDMENYLEVEZETESE 

~EV adatok EFT-ban 

Sor
szam 

il 

1.. . 

2. 

3.' 

A tetel megnevezese 

h 

A. Osszes kozhasznu tevekenyseg bevetele (1.+11.) 

1:. p~NZOGYILEG RENDEZETT BEVETELEK 
1.+2.+3.+4.+5.) 

1. Kiizhasznu celu mGkiidesre kapott tamogatas 

.' 

EI6z6 ev 

c 

4.337 

4.337 
3.668 

EI6z6 ev(ek) 
helyesbitesei 

d 

. Targyev 

p 

2.387 

2.387 

2.165 
4. a) alapit6t61 .' 

5. 

6. 

7. 

b) kiizponti kiiltsegvetest61 

c) helyi iinkormanyzatt61 

d) tarsadalombiztosit6t61 

1 R",. • , Q ...... 

8. 

9: 
.... . 

e) egyeb 

f) tovabbutalasi cellal kapott 

1 .868 lhE:i .' 

10. 2. Palyazati uton elnyert tamogatas 200 200 
11. 

12. 

3. Kiizhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel 

4. Tagdfjb61 szarmaz6 bevetel 
'. 

13. 

14. II. 

5. Egyeb bevetel 

PENZBEVETELTNEM JELENTO BEVETELEK 

LlhQ ')'?9 

15. B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele (1.+2.) 

16. 1. Penzugyileg ~endezett bevetelek 

17. 2. Perizbevetelf nem jelent6 bevetelek 

18. C. Tenyleges penibevetelek (A.lI. ... BJ.1.J~ ,"" . 4.337 2.3.87 
19. D. Penzbevetelt nem jelento bevetelek (A.lII.+B.l2.) 

20. . E. Kozhasznu teve.kenyseg ratorditasai (1.+2.+3.+4.) 

21. 1. Rafordftaskent ervenyesfthet6 kiadasok 

22 Ebb6l,: tovabbutalt tamogatas 

~ ,620 

,3.62. 

2.457' 

11 n')A 

4.024 

2.920 
23. 2. Rafordftast jelent6 eszkiizvaltozasok 

24. 3. Raforditast jelent6 elszamolasok 

25. 

26. 

4. Rafordftaskent nem ervenyesfthet6 kiadasok 

F. Vallalkozasi tevekenyseg ratorditasai (1.+2.+3.+4.) 
; 

27. . '. 1. Rafordftaskent ervenyesfthet6 kiadasok 

28. 

29. 

2. Rafordftast jelent6 eszkiizvaltozasok 

3. Rafordftast jelent6 elszamolasok 
.. 

30. . ... 4: Rafordrtaskentnem ervenyesfthet6 kiadasok 

T.1715/B.r.sz. - s - AB Nyomtatvany 



'b . Csepe1i Gyermekekert Alapitvany
Az egye szervezet megnevezese: _ . , ", " , 

Azegyebszervezetdme: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

EGYSZERES KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
 
EGYSZERUSITETT BESZAMOLOJANAK EREDMENYlEVEZETESE
 

~EV 
adatok EFT-ban 

Sor
szam 

a 

31. 

32. 

33. 

A tetel megnevezese 

b 

G. Targyevi penzugyi eredmeny (±1.±2.) 
. 

1. Kozhasznu tevekenyseg targyevi penziigyi 
eredmenye (A.II.-E.l1.-E.l4.) 

2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penziigyi 
eredmenye (B.lI.-F.l1.-F.l4.) 

Elozo ev 

c 

717 

717 

Elozo ev(ek) 
helyesbitesei 

d 

Targyev 

e 

-1.637 

-1.63'7 

34. 

35. 

36. 

H. Nem penzben realizalt eredmeny (±1.±2.) 

1. Kozhasznu tevekenyseg nem penzben realizalt 
, eredmenye (A.l1I.-E.l2.-E.l3.) 
2. Vallalkozasi tevekenyseg nem penzben realizalt 

eredmenye (B.l2.-F.l2.-F.l3.) 

37. ' ' I. Adozas elotti eredm(my (B.l1.-F./1.)±H/2 717 -1.637 
38. J. Fizetendo tarsasagi ado 

39. 

40. 

41. 

K. Targyevieredrneny 

1. Kozhasznu tevekenyseg Mrgyevi 
eredmenye (A.lI.+AlII)-(E/1 +El2+E/3) 

2. Vallalkozasi tevekenyseg Mrgyevi 
eredmenye (I-J) 

717 
717 

-1.637 
-1.6'37 

TAJEKOZTATD ADATOK 

42. A.penziigyileg rendezett szernelyi jellegQ raforditasok 

43. 

44. 

45. 
' . 

1. Berk61tseg 

' ebbol: - megbizasi dijak 

- tiszteletdijak 

, 

46. 2. Siemelyi jellegu egyeb kifizetesek 

41. 3. Berjarulekok 

48. B. Penziigyileg rendezett anyag jellegQ ratorditilsok '982 

49. C. Ertekcsokkenesi lein!ls 

50. 

51. 

52. 

D. Penzugyileg rendezett egyeb jellegQ ratorditasok 

E. A szervezet ~Italnylijtott tamogatasok (p(!nziigyileg rendezett) 

f. Targyevben Apeh altai kiutalt 1% osszege 

122 
2.920 

23 

Budapest, 2009.02.28. Dr. Magyar Bela 

Keltezes:_' _ 
Az egyeb szervezet vezetoje 

(keplfiseloje) 
T.1715/B.r.sz. - w - AB Nyomtatvany 



Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) 

Osepell Gyermekekert Alapitvany
Az egyeb szervezet megnevezese: ---..,.. ...,....- _ 

1211 Budapest. Szent Imre ter 10.
Az egyeb szervezetdme: _ 

EGYSZERES KONYVVITELT VEZETQ EGYEB SZERVEZETEK
 
KOZHASZNU EGYSZEROSiTETT BESzAMOLC)JANAK MERLEGE
 

~EV 
adatok EFT-ban 

Sor
szam A tetel megnevezese Elozo ev Elozo ev(ek) 

helyesbftesei Targyev 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok) 

2. I. IMMATERIAus JAVAK 

3. II. TARGYI ESZKOZOK 

4. III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 

5. Forgoeszkozok (6-9. sorok) 5.648 4.011 

6. I. KESZLETEK 

7. II. KOVETELESEK 

8. III. ERTEKPAP!ROK 1.444 1.555 
9. IV. PENZESZKOZOK 4.204 2.456 

10. ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN (1.+5. sor) 5.. 648 4.011 
11. C. Sajilt toke (12.-16. sorok) 5.648 4.011 

12. I. INDULO TOKE I JEGYZETI TOKE 1.00. 1.oeo 
13. II. TOKEVALTOZAs I EREDMENY 3.931 4.648 

14. III. LEKOTOTT TARTALEK 

15. IV. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOL 
(KOZHASZNO TEVEKENYSEGBOL) 717 -1.637 

16. V. TARGYEVI EREDMENY VALLALKOZAs, TEVEKENYSEGBOL 

17. D. Tartalek 

18. E. Celtartalekok 

19. F. Kotelezettsegek (20.-21. sorok) 

20. I. HOSSZO LEJARATO KOTELEZETTSEGEK 

21. ...... II. ROVID LEJARATO KOTELEZETTSEGEK 

FORRAsOK (PASSZIVAK) OSSZESEN 
(11.+17.+18.+19. sor) 

~ 22. 5.648 4.011..,. 

Keltezes: Budapest, 2009.02.28. Dr. MaBYar Bela 
Az egyeb szervezet vezetoje 

(kepviseloje)T.1715/B.r.sz~- 1 - AB Nyomtatvany 



Csepeli ayermeReRert Alapi1:v6ny 
Felugyelo Bizotts6ga 
1211 Budapest Szent Imre ter 10. 

T6rgy: a 2008. evi p61y6zatOR elsz6mol6s6naR ellenorzese 

Csepeli ayermeReRert Alapi1:v6ny 
Dr. Magyar Bela Rurat6riumi elnoR 
JedliR Anyos aimn. - H ely ben 

Tisztelt ElnoR Or! 

A Felugyelo Bizotts6g Roszonettel vette a 2008. evi p61y6zat bizonylati anyag6t, amellyel 
Rapcsolatosan az al6bbi eszreveteleRet tesszUR: 

1.	 A t6mogat6soR elsz6mol6sa j61 6tteRintheto, Rovetheto, 6voda-isRola bont6sban 

rendszerezett anyag saj6t urlapoR haszn6lat6val. 

2.	 Az elmult eveRhez hasonl6an t6mogat6sban CsaR azoR reszesulteR, aRiRre az 

alapi1:v6nyi felhatalmaz6s vonatRoziR. 

3.	 A RovetRezo wi p61y6zati Rifr6s elott javasoljuR tiszt6zni a t6bor szervezoineR 

felelossegi Roret. Jogilag legyen egyertelmu, egy-egy intezmeny dolgoz6ja 61tal 

benyujtott p61y6zat civil p61y6zatnaR minosul, a nevelotestulet 61tal elfogadott 

t6boroz6s szervezese alapj6n pedig intezmenyi szintu. 

4.	 A p61y6zati Rifr6s, a t6mogat6s celja osszhangban van az alapi1:6 oRiratban 

megfogalmazottaRRal (t6boroz6s, szabadido hasznos eltoltese, Rir6ndul6s stb.). 

S.	 A t6mogat6soR elbfr616s6t ROrulteRintoen vegezteR, az alacsony t6mogat6si
• 

lehetosegeR j6 celoR megval6si1:6s6t segi1:etteR. 

6.	 A p61y6zatoR igazi erteRet a besz6mol6R tURroziR. JavasoljuR, hogy al6fr6s nelRuli 

besz6mol6 ne RerQljon a jOvoben elfogad6sra. 

Tov6bbi siRereRet Rfv6nunR a Rurat6rium mURooesehez! 

Budapest, 2009. janu6r 19. 

.... ~ 

./-- L _-/l_("-J...-., ~.~~ 
Flautner Is v6n	 MoroviR Attila 
felugy.biz.elnoRe	 biz.tag 
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CSEPEL vALL ALKOZAS-FEJLESZTESI KOZALAPiTVANY 

NYILATKOZAT 

A Csepel Vallalkozas-fejlesztesi Kozalapitvany 2007-2008. evi bevetelein beliil az 

allamhaztartason kiviilrol eredo bevetel szazalekos reszaranya az alabbiak szerint alakult: 

Ossz bevetel: Allamhaztartasb61 bevet % Kiviilrol bevet 0/0 

2007 ev 1537eFt. OFt. o 1537eFt. 100 

2008 ev 4588eFt. 3000eFt. 65,4 1588eFt. 34,6 

Budapest, 2009. majus 05. 

(;I~'O IJst\ ~~. .v.r:-:A!~~~~; D6~~ i:' ..... 
elnok ~ 

o...... ---..'"'~ •• - ( ">L'IlL'1 "aiiall.:o/i.·l~-h:jll:'l.tcsi 
t....:(i/·alapit \ ~·lIly 
Adl\"'/~l111: I ~·.:229()(1(1-2- ..t3 
S/:llllla=-,/{i1n: K & II Rt. 
10-100 I95-0 I905506-00000000 , 
S/ckhcly: \211 Br., Sorelll Inwe ter 1(. 
L~\'~\ae-;i rim: 11 \ I Hr.. f'ti/Pllntl tit 17. I.cm. 

Szekhely: Budapest, 1211 Szent Imre Ter 10. Tel: 420-5733 Fax:: 425-1700 E-man: kertes21@t-online.hu 

Levelezesi eim: Budapest, 1211 Kozponti llt 17. 111. 

mailto:kertes21@t-online.hu


CSEPEL VALLALKOzAs-FEJLESZTESI KOZALAPITVANY
 

2008. evi
 

KOZHASZNUSAGIJELENTES
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TARTALOMJEGYZEK
 

a.) Szamviteli beszamo16 3. o. 

b.) Kimutatas a ko1tsegvetesi tamogatas fe1haszmihisar61 7. o. 

c.) Kimutatas a vagyon fe1hasznaIasar61 8. o. 

d.) Kimutatas a eel szerinti juttatasokr61 9. o. 

e.) Kimutatas a kozponti koltsegvetesi szervt61, az e1ktilonitett aIlami penz-, 

a1apt61, a he1yi onkormanyzatt61, a te1eptilesi onkormanyzatok tarsu1asat61 

es mindezek szerveit61 kapott tamogatas merteker61 9. o. 

f.) Kimutatas a kozhasznu szervezet vezet6 tisztsegvise16inek nyujtott 

juttatasok erteker61, illetve osszeger61 9. o. 

g.) A kozhasznu tevekenysegr61 sz616 rovid tarta1mi beszamo16 10. o. 
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a.) Szamviteli beszamol6
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Csepel Vallalkozas-Fejlesztesi Kozalapitvany 

1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

Kozhasznu alapitvanyok, kozhasznu kozalapitvanyok 
kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 

2008 ev 

Keltezes: 2009, marcius 24, 

C"'\lcl \'lill111k~7.b.fcJlm:akozalapitvany ve- et6je (kepviseI6je) 
'. '.' Kii/~\"p,il;...\ny
 

.. .•.... , :11"'1\ n S7.cnllmrclcr \11
p. ~/ckhc\y, ~ ,,'.' 
I'.',' .1211 Rp Kilfpont; iJlli.l.cn l

. 
\ ~\~k/~!'o' \.olin. .. 

• 
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Statisztikai szamjel 

Az egyeb szervezet megnevezese: Csepel Vallalkozas-Fejlesztesi Kozalapitvany 

Az egyeb szervezet clllle: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES 
BESzAMOLOJANAK MERLEGE 

2008 ev 
adatok EFt-ban 

Sor
sZ;lm A tetel megnevezese ElOzo ev 

a b c 
1 A. Befektetett eszkozok 10 
2 I. IMMA TERIAus JA VAK 

3 II. TARGYI ESZKOZOK 10 
4 III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 
5 B. Forg6eszkOzok 3229 
6 I. KESZLETEK 
7 II. KOVETELESEK 120 
9 III. ERTEKPAPfROK 

10 TV. PENZESZKOZOK 3109 
11 C. Aktiv idobeli elhatarolasok 11 

12 ESZKOZOK OSSZESEN 3250 

13 D. Sajat toke 2806 
14 I. INDULOTOKE 3000 
15 II. TOKEVALTOzAs 2962 
16 Ill. LEKOTOTT TARTALEK 
17 IV. ERTEKELESITARTALEK 
18 V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOL, 

KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL -3156 
19 VI. TARGYEVI EREDMENY VALLALKOzAsI TEVEKENYSEGBOL 
20 E. Celtartalekok 

21 F. Kotelezettsegek 296 
22 I. HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 
23 II. HOSSZU LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK 

24 III. ROVID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK 296 
25 G. Passziv id6beli elhatarolasok 148 
26 FORRAsOK OSSZESEN 3250 

ElOz6 
ev(ek) 

helyesbi
tesei 

Targyev 

e 

0 

4572 

120 

4452 
7 

4579 
4213 
3000 
-J 94 

1407 

294 

294 
72 

4579 

d 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

Keltezes: 2009. marcius 24. 

• f lIC~'lt"'\
">il\a'''07:l\~- C 

CSCl'C' • 
,., ,. it-'an)' --'---,~,",'----'----\------

~(l:'l .\~ :\2\\ \W. SiC'" \i"l~ozalapftvany veze oje (kepviseloje) 
/c\"hC y ';. \/1"'" , ' 

T-f . . Un: 121\ \\p.. ' 
e\.J.e~1,eS\ c ~ 
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Az egyeb szervezet megnevezese: Csepel Vallalkozas-Fejlesztesi Kozalapitvany 

Az egyeb szervezet cfme: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUsiTETT EVES 
BESzAMOLOJANAK MERLEGE 

2008 ev 
adatok EFt-ban 

Sor-
A teteI megnevezese Elozo ev szam 

a b c 
1 A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+2.+3.+4.) 1537 

2 1. Kozhasznll c(% m(\kodesre kapott tamogatas 95 

3 a) alapftotol 

4 b) kozponti koltsegvetest61 
'5 c) helyi onkormanyzattol 

6 d) tarsadalombiztositasi 
7 e) tov.abbutalasi cellal kapott 

8 t) egyeb tamogatas 95 
9 2. Palyazati llton elnyert tamogatas 

10 3. Kozhasznll tevekenysegb61 szarmazo bevetel 
i 1 4. Egyeb bevetel 1442 

12 B. VALLALKOZASJ TEVEKENYSEG BEVETELE 
13 C. OSSZES BEVETEL (A.+B.) 1537 

14 D. KOZHASZNU TEVEKENYSEG RAFORDITASAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 4693 
15 1. Anyagjellegi.\ raforditasok 1286 

16 2. Szemelyi jellegi.\ rafordftasok 2264 
'17 3. Ertekcsokkenesi lefras 26 

18 4. Egyeb raforditasok 1117 
19 ebbol: tovabbutalt tamogatas 

2D 5. PenzUgyi mi.\veletek raforditasai 
21 6. RendkfvUli rafordftasok 

22 E. VALLALKOzAsI TEVEKENYSEG RAFORDfTAsAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 
23 1. Anyagjelleg(\ raford ftasok 

24 2. Szemelyi jellegi.\ rafordftasok 
25 3. Ertekcsokkenesi 1efras 

26 4. Egyeb raforditasok 
27 5. PenzUgyi mi.\veletek raforditasai 

28 6. RendkfvU Ii raford itasok 

Keltezes: 2009. marcius 24. 
, V ·"al\w7.b-flll'Il'~li,<i __-., (:,1)1'1) P 

Krllllllll'itv"ny . 
n S7Cl\' I11lr~ l~r 10. 

S7ckhcly: 121\ p... .,.-,-;:-..,...",,-r-----\--\--------
·Le~dezesicUn:I2\1fip .. K;'/p·n:t:1 i- 1~t1a kozalapitvany v zet6je (kepvise16je) 

P.B. 

El6zo 
ev(ek) 

helyesbi
tesei 

d 

0 

0 

0 

0 

0 

Targyev 

e 

4588 1 

3224 

3000 

224 

t364 

4588. 

3181 

841 

2324 

14 

2 

0 

.' 



Statisztikai szamjel 

Az egyeb szervezet megnevezese: Csepel Vallalkozas-Fejlesztesi Kozalapitvany 

Az egyeb szervezet cfrne: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU 
EGYSZERUSITETT EVES BESzAMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATAsA 

2008 ev 
adatok EFt-ban 

Sor-
A tetel megnevezese EI6z6 ev5zam 

a b c 

F.29 4693OSSZES RAFOROITAs (O.+E.) 

30 G. 0AoozAs ELOTTI VALLALKOzAsI EREOMENY (B.-E.) 

H.31 Ad6fizetesi kotelezettseg 
032 1. TARGYEVI VALLALKOzAsr EREOMENY (G.-H.) 

33 -3156J. TARGYEVr KOZHASZNU EREDMENY (A.-D.) 

EI6z6 
ev(ek) 

helyesbi
tesei 

d 

0 
0 

0 
0 

Targyev 

e 
318] 

0 

0 
1407 1 

TAJEKOZTATO ADATOK
 

34 A. Szernelyi jellegu niforditasok 2324 
35 1. Berkoltseg 1020 
36 ebb61: rnegbizasi dijak 10201, 
37 tiszteletdijak 

38 2. Szernelyi jellegli egyeb kifizetesek 985 
39 3. Beljarulekok 319 
40 B. A szervezet altai nylljtott tamogatasok 
41 c. Targyevben az APEH altai kiutalt 1% osszege 124 

Keltezes: 2009. marcius 24. 
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b.) Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61
 

Budapest XXI. kertilet. Csepel Onkormanyzatat61 mukodes tamogatasara kapott 3.000.000 
Ft, azaz Harommilli6 forint tamogatast teljes egeszeben felhasznaltuk, melyr61 a penzligyi 
elszamolast 2009 januar 29.-en benylijtottuk az Onkormanyzathoz. 
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c.) KimutaHis a vagyon felhasznahisar61 

THelek 

'Osszes nyit6 penzkeszlet 

2 ,Elszamolasi betetszamla.nyit6 egyenleg 

3 IPenztar nyit6 egyenleg 

4 iElkUlOnitett s~amla nyit6 egyenleg 

5 ~~I5?t?tJ:bet~t nxit6 egyen leg 

6 'Kozhasznu tevel,enyseg osszes penz~ev~tele 

7 . lKozhasznu mukodesre kapott tamogatas 

8 lPalya.~atj uton elnyert tamogatas 

9 !Kozhasznu tevekenyseg bevetele 

10 iEg;yeb beveteJ
 

II Kozhasznu tevekenyseg osszes penzkiadasa
 

12Anyagjet/egii rajorditdso!l 

13 IAnyagkoltseg 
,., , . 

14 !Ig;e~)ibe vett szolg;altatasok
 

15 Eg;)ieb szolg;altatasok
 

16 Szemelyi jet/egii ra!orditaso!l 

17 'Berkoltseg
 

18 Szemelyi jellegCi egyeb kifizetesek
 

19 Ber)arulekok
 

20 i:rtelicso!l!lenes 

21 iErtekcsokkenes 

22 Wgyeb ra[orditdso!l 

23 iAdott termeszetbeni tamogatasok 
~<. , 

24 

25 Targyevi eredmeny 

26 p<ozhasznu tevekenyseg ereclmenye 

27 iVallalkozasi tevekenyseg eredmenye 

28 Merlegtetelek valtozasa 

29 . JAktiv idobeli elhatarolasok 2007-2008. 

30 i~rtekcsoI~kenes 

31 :T~r,g;Xi~szkoz beszerzes 

32 !Rovicllej.kot. 2007-2008. 
, , , " ··.· .. ···w·. ···_··, 

33 lPassziv iclobeli elhatarolasok 2007-2008. 

34 iZa 1'6 penzkeszlet osszesen 

3S ipenztar 

36 :Elszamolasi betetszamla 

37 fLekot5tt szamla 

'Nyit6 penzkeszlet + penzbevetel - penzkiadas+merlegtetelek vaItozasa = 
Nyit6 penzkeszlet + targyevi penziigyi eredmeny+merJegtetelek valtozasa 

_ , '" ,,' .~~ 'N " 
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do) Kimutatas a eel szerinti juttatasokr61
 

Penzben adott eel szerinti juttatasok 

Termeszetben adott eel szerinti juttatasok 

eo) Kimutatas a kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkiilonitett allami 
penzalapt61, a helyi onkormanyzatt61, a telepiilesi onkormanyzatok 
tarsulasat61 es ntindezek szerveitol kapott tamogahis mertekerol 

Budapest XXI. ker. Csepel Onkormanyzat mukodesi tam. 2008.05.07 3.000.000,- Pt 

fo) Kimutatas a kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek 

nyujtott juttatasok ertekerol, illetve osszegerol 

A vezet6 tisztsegvisel6k tevekenysegtikert tiszteletdijban, koltsegteritesben nem reszestiltek. 



- 10

g.) A kozhasznu tevekenysegrol sz616 rovid tartalmi beszamol6: 

Csepel Vallalkozas-fejlesztesi K6zalapitvany 2008. evi munkajar61 kesziilt 
beszamo16 

Kozalapitvanyi celok: 

1.	 A vallalkozasok, human er6forras fejlesztese, kommunikaci6s szolgaltatas 
biztositasa, valamint a lakossag es a vallalkoz6i reteg informaci6val tOrten6 ellMasa. 

2.	 A helyi es regionalis vallalkoz6i erdekek kepviselete. 
3.	 Kozerdekii projektek szervezeseben es megva16sitasaban va16 kozremiikodes. 

1.	 Altaltinos jellegiifeladatok: 

1.1. Dgyfelszolgalat miikodtetese a lakossagi es vallalkoz6i kor reszer6l felmem16 
kerdesek fogadasara es megvalaszolasara. 

1.2. Vallalkoz6k reszere kozerdekii ismeretterjeszt6 e16adasok szervezese. 
1.3. A	 Budapesti Kereskedelmi es Ipar Kamara Csepeli Tagcsoport irodai 

szolgaltatasainak ellatasa ktilon megbizas alapjan. 
104. A regionalis munkaer6-piaci mozgas e16segitese, szakmai bemutat6k szervezese. 
1.5. Folyamatos tajekoztatas munkanelktilieknek, munkavalla16knak es munkaltat6knak 

Mkepzesi-oktatasi kerdesekben. 

2.	 Vtillalkoztis jellegiifeladatok: 

2.1. PalyazatfigyeIes, (ED es hazai lehet6segek) palyazatok kozvetitese a vallalkoz6k 
fele. 

2.2. Palyavalasztasi, palyaorientaci6s programok e16kesziteseben va16 kozremiikodes. 
2.3. Gazdasagi terkep	 osszeallitasaban va16 igeny szerinti kozremiikodes a csepeli 

vallalkozasokr6I. 
204. Intemetes honlap kialakitasaban va16 kozremiikodes a Csepeli Onkormanyzattal, 

melyre az ezt igeny16 vallalkozasok adatai kertiltek fei. 
2.5. A	 Weiss Manfred emlekev, illetve a Csepeli ipartelep rendezvenyeinek 

szervezeseben es megva16sitasaban va16 reszt vetei. 
2.6. A Helytorteneti Muzeummal va16 egytittmiikodes egy alland6 helytorteneti, ipar 

tOrteneti kiallitas letrehozasar6l, folyamatos miikodteteser6I. 
2.7. Vallalkozas-fejlesztesi, ipar tOrteneti kiadvanyok e16kesziteseben va16 

kozremiikodes. 
2.8. Vallalkoz6i erdekek kepviselete az Onkormanyzat ktilonboz6 f6rumain. 
2.9. Budapesti Kereskedelmi es Ipar Kamara Csepeli Tagcsoport szolgaltat6 iroda 

miikodtetese. 
2.10.	 Az Onkormanyzat altalletrehozott ktilonfele szakmai szervezetek munkajaban 

va16 kozremiikodes es velemenyek kialakitasa a vallalkoz6k erdekeinek figyelembe 
veteIeveI. 

2.11.	 Budapesti Kereskedelmi es Ipar Kamara Csepeli Tagcsoporttal, illetve a 
Csepeli Munkaad6k es Gyariparosok EgyesiiJetevel kozosen a Csepeli Vallalkoz6k 
Baljanak megszervezese es a lebonyolitasban va16 kozremiikodes. 
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Rovid hijekoztato a munkankrol: 

Szakmai el6adasok, tajekoztat6k, tanfolyamok: 

Reszt vettiink a Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara, a Gazdasagi Miniszterium, a 
Munkatigyi Miniszterium aktualis el6adasain, amelyek segitsegtinkre voltak a helyi 
vaIlalkozasok informaci6kkal val6 ellMasahoz. 

Kapcsolat felvetele, illetve apolasa mas szervezetekkel: 

A F6varosi Munkatigyi Kozpont Csepeli Kirendeltsegevel egytittmiikodttink, els6sorban 
informaci6cserekkel a terseg munkatigyi temaiban. 

Kapcsolatot tartottunk a Budapesti Vallalkozas-fejlesztesi Kozponttal, illetve az 
erdekl6d6 vallalkozasokkal a mikro-hitelezessel osszefliggesben. 

Alland6 meghivottkent reszt vetttink Csepel Onkormanyzata Varosfejlesztesi es 
Komyezetvedelmi Bizottsaganak munkajaban. 

Reszt vetttink a Budapest Csepel Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal altaI fe1aIHtott 
Gazdasagi Kabinet munkajaban. A rendszeresen megtartott iileseken megvitatott 
kerdesekben minden esetben a csepeli vallalkoz6k erdekeinek figyelembe vetelevel 
alakitottuk ki es ismertetttik allaspontunkat. A Gazdasagi Kabinet hatarozatainak 
meghozatalakor minden esetben figyelembe vette a Kozalapitvanyunk altaI kepviselt 
allaspontot is. 

A Budapesti Kereskedelmi es Ipar Kamara es a Csepeli Munkaad6k es Gyariparosok 
Egyestilete, valamint Kozalapitvanyunk kozos szervezeseben es lebonyoHtasaban kertilt 
sor a Csepeli Vallalkoz6k BaIjanak megrendezesere. Ezen rendezvenyhez kapcsol6d6an 
javaslatokat tetttink, es informaci6s anyagot allitottunk ossze az "Ev Vallalkozasa" dm 
Onkormanyzat altaI tOrten6 adomanyozasa kereteben a kittintetettek vallalkozasokra 
vonatkoz6an. 

Felvetttik a kapcsolatot a EASTINFO Kft-vel, amely kinai-magyar gazdasagi es egyeb 
egytittmiikodesi formaci6k szervezesevel foglalkozik. Ajanlast tettiink az 
Onkormanyzatnak testvervarosi kapcsolatok kialakitasara. 

Kommunikaci6, ismeretterjesztes: 

Aktualis informaci6kat jelentettiink meg a Csepel Ujsagban es az Onkormanyzat 
elektronikus portaljan (BKIK kiadvanyok, meghiv6k). 

-0gyfelszolgalat miikodtetese: 

Napi negy 6ras ugyfelszolgalatot tart fenn Kozalapitvanyunk a csepeli vallalkoz6k 
reszere tanacsadas, informaci6 nyiljtas erdekeben. Elmondhatjuk, hogy a vallalkoz6k, 
els6sorban egyeni illetve mikro vallalkozasok a vaIlalkozasuk miikodtetesevel 
kapcsolatos tigyeikben szivesen fordulnak segitsegert az tigyfelszolgalathoz. 
(f6bb erdekl6desi tertiletek: hitellehet6segek, Szechenyi Kartya, befektetesi lehet6segek, 
vaIlalkozas-inditassal osszefligg6 kerdesek) 
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I 

i 
I 

Rendezvenyek, szervezes: 

A Csepeli Munkaad6k es Gyariparosok Szovetsegevel, a BKIK Tagcsoportjaval kozosen 
szerveztiik a Vallalkoz6i Balt. A Vallalkoz6i Bal ismetelten sikeres volt, f6rumot 
teremtett a tarsasagok szamara kOtetlen formaban tOrten6 talalkozasra. 

Szervez6kent es technikai-penziigyi lebonyolit6kent reszt vettiink a csepeli Weiss 
Manfred emlekevhez kapcsol6d6 rendezvenyek, kiadvanyok megval6sitasaban. 

Reszt vettiink a helytorteneti muzeum altaI rendezett id6szaki kiallitas szervezeseben 
/Reszel6gyar/ 

Meg 2007. evben megallapodast kotOttiink egy Csepel tOrtenetet feldolgoz6 bibliogratia 
elkeszitesere, amelynek kiadasa 2009. evben varhat6. Az athuz6d6 feladatokkal 
osszefliggesben keresiinkre az Onkormanyzat 2009. ev vegere m6dositotta az 
elszamolasi kOtelezettsegiinket. 

Penziigyi helyzetiinkr61 2008.ev vegen hivatalosan tajekoztattuk az alapit6t. A 2007 es 2008 
evekre kapott 3.0 milli6 Ft, azaz Harommilli6 forint miikodesi tamogatassal elszamoltunk. 
2009. eyre kervenyeztiik miikodesiink ellatasahoz tovabbi 3.0 mill6 Ft, azaz Harommilli6 
forint tamogatas ny(Jjtasat. 

Munkaer6 kozvetites: 

Munkaer6 piaci kapcsolataink segitsegevel biztositottunk a nalunk jelentkez6 
munkaad6k munkaer6igenyenek kielegiteset, valamint a munkavallal6k reszere a 
kepzettsegiiknek megfelel6 elhelyezkedesi lehet6seget. 

Elektronikus honlap tovabbfejlesztese: 

Kozremiikodtiink a mar korabban is miikod6 
informaci6k b6viteseben, tovabbfejleszteseben. 
segitseget nylijt a vallalkozasok szamara. 

Budapest, 2009. marcius 31. 

elektronikus honlap altaI nylijtott 
Az Onkormanyzati Portal jelent6s 

t\,--. 
Ambrovics benes 

Csepel Vallalkozas-fej lesztesi Kozalapitvany 
kurat6riumi elnok 

_--""I Cscpcl VlillHI\;",lis.fejICS7ICsi 

Kiizalapil' ;\ i):. 
sz6khcly: i ~,i 1\1' .. "'"c"llmrc tCr 10. 

Le\"eh~:I~~i l:iT, ': ~ i', l~p }~0/r' 'nli ill 17, I.em.1. 



CSEPEL VALL ALKOZAS-FEJLESZTESI KDZALAPiTVANY 

T. 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel Onkormanyzata 

Horvath Gyula alpolgarmester Ur! 

Tisztelt Alpolgarmester UrI 

Mellt5kelten megkUldom a Csepel Vallalkozas-fejlesztesi Kozalapitvany 2008. evi munkajar61 
sz616 Kozhasznusagi jelentest, mely tartalmazza a szamviteli beszamo16t, kimutatast a 
tamogatasokr61, juttatasokr61 es a vagyon felhasznalasar61, valamint a kozhasznu 
tevekenysegekrol sz616 beszamo16t. 

Budapest, 2009. marcius 31. 

udvozlettel 

\~ \. '---1,
AmbroVICS uenes 

Csepel Vallalkozas-fejlesztesi Kozalapitvany 
kurat6rium elnok " C'~Jl~1 VIl1l8Ik07.Il••fcjl~'vl(,si 

. •	 KiiZlIllIpft..-:iny 

Szckhcly: 1211 Br., Szcnllmrc tcr 10. 

Le\"l~h~i'~sicim: 1211 Br.. Ki1/ptlJlIi{u Ii, I.em.I.Ii
 
Szekhe1y: Budapest, 1211 Szent Imre Tef 10. Tell Fax:: 425-1700 E-maD: k~rtes21@t-online.hu
 

Leve1ezesi eim: Budapest, 1211 Kozponti u. 17.
 

mailto:k~rtes21@t-online.hu


IBJ 1211 Bp., Szent Imre ter 10. BUdapest-Csepel Onkormanyzata 
IBJ 1751 Bp., Pf. 85. 
1i' 427-1163 Mobil: 20 954-4260 
E-mail: huszartamas@bir21.hu BIZTONSAGOS CSEPELERT 
E.kozbiztonsag: www.bir21.hu 

KOZALAPITVANY 
Bankszamla: 11721026-20267313 
Ad6szam: 18231904-1-43 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 

HORVATH GYULA alpolgarrnester 

1211	 Budapest 

Szent Irnre ter 10. 

Tisztelt Alpolgarmester UrI 

Csatoltan kiildorn a Biztonsagos CsepeIert Kozalapitvany tevekenysegerol a 2008. evi 

kozhasznusagijelentest, rnelyet a kurat6riurn 2009. rnajus 28-i lilesen fogadott el. 

Keresere tajekoztatorn a kozalapitvany 2007. es 2008. eviallarnhaztartason kivlili 

eredetii beveteleinek nagysagar61 es az osszes bevetelen bellili aranyar61. 

Megnevezes 2007.ev 2008.ev 

Kozalapitvany osszes bevetele 

ebbol: allamhaztartason bellili eredetii bevetel 

allamhaztartason kivlili eredetii bevetel 

Budapest, 2009. rnajus 28. 

3.577 eFt 3.302 eFt 

2.600 eft 2.600 eft 

72,69 % 78,74 % 

977 eft 702 eft 

27,31 %' 21,26 %',' 

\qn:i'.mM 
a kurat6riurn elnoke 

Melliklet: 
1 pld. 2008. evi kozhasznusagi jelentes rnasolat 

I 

I 

I, 

mailto:huszartamas@bir21.hu


BIZTONSAGOS CSEPELERT KozALAPITvANY
 

2008. evi
 

KOZHASZNUSAGIJELENTES
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a.) Szamviteli beszamol6 3. o. 

b.) Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar6l 7. o. 

c.) Kimutatas a vagyon felhasznalasar6l 8. o. 

d.) Kimutatas a eel szerintijuttatasokr6l 9. o. 

e.) Kimutatas a kozponti koltsegvetesi szervtol, az elktilonitett allami penz-, 

alapt6l, a helyi onkormanyzatt6l, a telepii1esi onkormanyzatok tarsulasat6l 

es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekerol 9. o. 

f.) Kimutatas a kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott 

juttatasok ertekerol, illetve osszegerol 9. o. 

g.) A kozhasznu tevekenysegrol sz6l6 rovid tartalmi beszamol6 10. o. 



I 
I 

I 

I 
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a.) Szamviteli beszamol6
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Statisztikai szamjel 

BIZTONSAGOS CSEPELERT KozALAPITVANY 

1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

Kozhasznu alapitvanyok, kozhasznu kozalapitvanyok 
kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 

2008 ev 

Keltezes: 2009. aprilis 27. 

a kozalapftvany vezet6je (kepviseI6je) 
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Statisztikai szamjel 

Az egyeb szervezet megnevezese: BIZTONSAGOS CSEPELERT KOZALAPITVANY 

Az egyeb szervezet cfme: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES 

BESZAMOLOJANAK MERLEGE 

2008 ev 
adatok EFt-ban 

Sor
sZilm A tete1megnevezese Elozo ev 

a b c 
1 A. Befeldetett eszkOzok 70 

2 I. IMMATERIAus JAVAK 39 

3 II. TARGYI ESZKOZOK 3\ 

4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 

5 B. Forg6eszkozok 2394 

6 I. KESZLETEK 2255 

7 II. KOVETELESEK 

9 III. ERTEKPAPfROK 

10 IV. PENZESZKOZOK 139 

11 C. Aktiv idobeli elhatarolasok 6 

12 ESZKOZOK OSSZESEN 2470 

13 D. Sajat toke 2184 

14 I. INDULO TOKE 1000 

15 II. TOKEVALTozAs 2012 

16 Ill. LEKOTOTTTARTALEK 

17 IV. ERTEKELESITARTALEK 

18 V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOL, 
KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL -828 

19 VI. TARGYEVI EREDMENY VALLALKOzAsI TEVEKENYSEGBOL 

20 E. Celtarta lekok 

21 F. Kotelezettsegel{ 34 

22 l. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 

23 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 

24 Ill. ROVlD LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 34 

25 G. Passziv idobeli elhata rolasol{ 252 

26 FORRASOK OSSZESEN 2470 

Elozo
 
eveel{)
 

helyesbi

tesei
 
d
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tllrgyev 

e 

13 

13 

2360 

2255 

105 

2373 

2373 

1000 

1184 

189 

0 

2373 

Keltezes:2009. aprilis 27. 

a kozalapftvany vezetoje (kepviseloje) 
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Statiszti~ai szamjel
 

Az egyeb szervezet megnevezese: BIZTONSA.GOS CSEPELERT KOZALAPITVA.1\
 
,'. 

." 

.. Az egyeb szervezet efme: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
 
EGYSZERUsiTETT EVES BESZA.MOLOJA.NAK EREDMENYKIMUTATA.SA
 

2008 ev 
adatok Eft-ban 

Sor
szam 

,", ;". 

A tetel megnevezese Elozo ev 

Elozo 
ev(ek) 

helyesbi
tesei 

. a 
; 1 

2 
3 

4 

5 

6 

b 

A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+2.+3.+4.) 

1. Kozhasznu ceIu miikOdesre kapott t<lmogatas 

a) aIapit6t6I 

b) kozponti koItsegvetestol 

c) helyi onkormanyzatt61 

d) tarsadalombiztositasi 

c d e 

3577 0 3302 

3576 0 3300 
'. 

2(iOQ 2600 

7 

8 

e) tovabbutaIasi ceJlal kapott 

f) egyeb tamogatas 976 700....... 
9 

10 

11 

12 

13 

.. 14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

2. PaIyazati uton eInyert tamogatas 

3. Kozhasznu tevekenysegboI szarmaz6 bevetel 

4. Egyeb beveteI 

B. VALLALKOzAsI TEVEKENYSEG BEVETELE 

C. OSSZES BEVETEL (A.+B.) 

O. KOZHASZNU TEVEKENYSEG RAFOROITAsAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

1. AnyagjeJlegii raforditasok 

2. SzemeIyi jeJlegii raforditasok 

3. Ertekcsokkenesi Ieiras 

4. Egyeb raforditasok 

ebboI: tovabbutalt tamogatas 

5. PenzOgyi miiveletek rafordftasai 

.......... 

.1 

3577 0 3302 

4406 0 3113 . 

133} 1473 

6. RendkfvOli raforditasok 21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

E. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

VALLALKozAsI TEVEKENYSEG RAFOROITAsAI (1,+2.+3,+4.+5.+6.) 

Anyagjellegii raforditasok 

SzemeIyi jellegii raforditasok 

Ertekcsokkenesi leiras ; 
Egyeb rafordftasok ' 

o o 0 

I' 

':KeItezes: 2009. aprilis 27; 

.
 

a k6z~lapitv{my vezetoje (kepviseloje) 



Az egyeb szervezet megnevezese: BIZTONSAGOS CSEPELERT KOZALAPITv.Al\
,'. 

Az egyeb szervezet cime: 1211 Budapest, Szent Imre ter 10. 

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
 
EGYSZERUsiTETT EVES BESzAMOLOJA.NAK EREDMENYKIMUTATA.SA
 

2008 ev 

adatok EFt-ban 

ElOzo 
:Sor

szam A tetel megnevezese ElOzo ev 
ev(ek) 

helyesbi
tesei 

Targyev 

a b c d e I 
29 F. OSSZES RAFORDiTAS (D.+E.) 4406 0 3113 

30 G. ADOzAs ELOTTI VALLALKozAsI EREDMENY (B.-E.) 0 0 0 

31 H. Ad6fizetesi kotelezettseg 

00 ul32 I. TARGYEVI vALLALKOZASIEREDMENY (G.-H.) 

-829 0 189!33 J. TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (A.-D.) 

TAffiKOZTATO ADATOK 

34 A. SzemeIyijellegii nlfordftasok 

35 1. Berkoitseg 

36 ebbOI: megbizasi dijak • 

37 tiszteletdijak 

38 2. SzemeIyijellegii egyebkifizetesek 

39 3. BerjaruI6kok 

40 B. A szervezet altaI nylijtott tamogamsok 

41 C. Targy6vben az APEH ahal kiutalt 1% osszege 

" ., 
·.:i ._ ".;....'.1 

;. ;. 

, ;., 

Keltezes: 2009. aprilis 27. 

______________~- -cd 

a kozalapitvany vezetoje (kepvise16je) \ 

I 
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b.) Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznahisar61 

Budapest XXI. kertilet. Csepel Onkormanyzatat61 mukodes tamogatasara kapott 2.600.000,
tamogatisb61 1.500.000,- Ft-ot a Kozalapitvany mukodesere 

1.100.000,- Ft-ot jutalmazasra es jarulekaira forditottunk. 

A kapott tamogatas felhasznalasar61 a penzligyi elszamolast 2009. januar 27-en nyujtottuk 
be az Onkormanyzatnak. 
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c.) Kimutatas a vagyon felhasznalasar61 

............................... ······'l·.. , r ..
 

--.---.----~r-----_~ 
etelek . 

._ff._~_.--_"'_' 
. ....h"',._m"~ .._.__~"·----.... ---T~~'''''· 

1 ..--·ff I Osszeg (eFt...,···~__~_·-~T~·_·.·----·-·-,,··-·y "', 
s~es nyit6penzkeszlet . l . ... .. I J 139: 

,2 :~lszam~lasi betetszamla.nyit6~~~e~I~g ---..- ..-r--·--.. -·..··~-;~r-··· .. · 
~;-I--~ .e~ztar nyit6 ;~~ .._·-_·"·--·-..--..-··-..--~-r-·-- ..-.. ·;~-·-.. --· .. · i 
r~r----~''''-''~'---'-_.---.... lkUlonitett szamla nyit6 e~;~~l;;---·--·· ..--·r·--·--·_~--· ···--..---·-···l 
r--(--..-------·-·---..~--_·_·-I·----· -.--.---..---- --.- - ------. '.._..-_.-- " - - ,
i 5 1 jLekotOtt betet nyit6 egyenleg 01 1 
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d.) Kimutatas a eel szerinti juttatasokr61 

Penzben adott eel szerinti juttatasok 

2008.04.23. Jutalom rend6rseg dolgoz6i (11 fO) reszere 637.938,- Ft 

2008.11.17. Jutalom rend6rseg dolgoz6ja reszere 206.106,- Ft 

Termeszetben adott eel szerinti juttatasok 

2008.04.03. Rend6rseg - oktatas (szallas, etkezes) 98.000,- Ft 

2008.04.25. Rend6rseg - aut6gumi KAF 312 44.560,- Ft 

2008.05.08. Rend6rseg - aut6gumi KVZ 496 40.760,- Ft 

2008.05.16. Rend6rseg - aut6gumi KKE 526 50.000,- Ft 

2008.05.20. Rend6rseg - aut6gumi KKE 017 50.000,- Ft 

2008.07 ..12. Rend6rseg - oktatas (szallas ktg.) 45.000,- Ft 

2008.09.04. Rend6rseg - oktatas (szallas ktg.) 55.020,- Ft 

2008.05.23. Kozbiztonsagi verseny ajandektargyak 20.220,- Ft 

e.) Kimutatas a kozponti koltsegvetesi szervt61, az elkiilonitett allami 
penzalapt61, a helyi onkormanyzatt61, a telepiilesi onkormanyzatok 

tarsulasat61 es mindezek szerveit61 kapott tamogatas merteker61 

Budapest XXI. ker. CsepelOnkormanyzat miikodesi tam. 2008.04.22. 2.600.000,- Ft 

f.) Kimutatas a kozhasznu szervezet vezet6 tisztsegvisel6inek 

nyujtott juttatasok erteker61, illetve osszeger61 

A vezet6 tisztsegvise16k tevekenyseglikert tiszteletdijban, ko1tsegteritesben nem reszesliltek. 
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g.) A kozhasznii tevekenysegrol sz616 rovid tartalnli beszamol6 

2008. evben tovabb csokkent az allamhaztartason kiviili tamogatas aranya. 

A weblapunk latogatottsaga is visszaesett, mivel az allampolgarok felvetesere, 
eszreveteleire az Onkormanyzat reszer6l nem volt reagalas. 

A kurat6riumnak el kell dontenie, hogy tovabbra is fenntartjuk a honlapot vagy 
megsziintetjiik ill. az Onkormanyzatot felkerjiik, hogy legyen ismet partner ebben, mint 
regen. /Dr. Gulyas Gabor onkormanyzati kepvise16 alland6an reagalt/ 

A 2008. evben Wrtent intezkedesek miatt 2009. evben jelent6sen csokkeni fog a weblap 
fenntartas koltsege. 

Az alapitvtmy vagyona nem csokkent. A telkek piaci erteke becslesek szerint az egy-ket 
even beliili kozmiivesites eseten jelent6sen fog n6ni. Jelenleg csak az onkoltsegi aron lehet 
ertekesiteni. I kb. 2.300.000Ft,-1 

Az ertekesites azert vet6d6tt fel, mert az Onkormanyzat Wrvenyi kotelezettsege miatt 
feliilvizsgalja, hogy miikodteti-e tovabb vagy felszamolja az alapitvanyunkat, mely 2010-t6l 
fog ervenybe lepni. 

A kival6 kozbiztonsagi munkajaert Wbb rend6r is kapott jutalmat az alapitvanyt6l, de nev 
szerint is kiemelnem Bereczky Tamas r. alezredes urat, akivel Wbb, mint tiz evet 
miikodtiink egyiitt Csepel kozbiztonsaga erdekeben. Az alapitvanyunk nyugdijba vonulasa 
alkalmab61 nett6 100.000,- Ftjutalmat adott at szamara. 

Budapest, 2009. aprilis 27. 

Zaradtik: 
E kozhasznlisagi jelentest a Biztonsagos Csepelert Kozalapitvany kurat6riuma 2009. majus 
28-i iilesen elfogadta. 



Fuggetlen konyvvizsgal6i jelentes
 

Alulirott, Dr Takacs Imre bejegyzett kori;Yvvizsgal6 ( Kamarai tagsagi szam:002496)
 
elvegeztem a Biztonsagos Csepeh~rt Kozalapitvany (1211. Budapest,
 
Szent Imre ter 10.) 2008. evi kozhasznu egyszerOsitett eves beszamol6janak
 
konyvvizsgalati ellenorzeset.
 

A konyvvizsgalati ellenorzes fo celja volt annak megallapitasa,hogy: 

»a kozalapitvany beszamol6ja a Szamviteli torveny eloirasai szerint, 
a	 legfontosabb szamviteli alapelvek;betarta-saval tortent-e, 

»a beszamol6t a 224/2000.(XI1.19).sz. Korrtlanyrendelet eloirasai szerint 
allitottak -e ossze, figyelemmel a kozhaszmJ szervezetekrol sz616 1997. evi 
CLVI. sz. torvenyben foglaltakra is, 

»az	 elkeszitett kozhasznu egyszerOsitett eves beszamol6 
megbizhat6 es val6s kepet ad-e a kozalapitvany vagyoni es 
pemzugyi helyieterol a mOkodes eredmemyerol. 

A beszamol6 jogszabalyi hatter szerinti es val6s adatokkal val6 osszeallitasa az 
alapitvany elnokenek felelossege. A konyvvizsgalati ellenorzes a beszamol6 es 
annak hatteret kepezo dokumentaci6 felulvizsgalatara, a nyilvantartasok es 
alapbizonylatok szur6pr6ba-szerO vizsgalatara, a megfelelo adatok egyezosegenek 
kontrolljara terjedt ki. 

A vizsgalat tapasztalatai alapjan a Biztonsagos Csepeh~rt Kozalapitvany 
(1211. Budapest, Szent Imre ter 10.) 2008. evi kozhasznu egyszerusitett eves 
beszamol6jat - a torveny altai eloirt kozhasznusagi jelentes reszekent - a 
Szamviteli torveny es a legfontosabb szamviteli alapelvek figyelembevetelevel 
allitottak ossze, tetelesen figyelembe veve a m6dosftott 224/2000.(XII.19.)sz. 
Kormanyrendelet vonatkoz6 el6irasait. 

Megallapithat6.hogy a kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6 2.373 eFt 
merleg f6osszeggel, 2.373 eFt sajat t6kevel es 189 eFt targyevi kozhasznu 
eredmennyel a kozalapitvany vagyoni es penzugyi helyzeter61. a mukodes 
eredmenyer61 megbizhat6 es val6s kepet ad. . 

A fentiek figyelembevetelevel a kozhasznu egyszerOsitett eves beszamol6hoz a 

hite/esito zaradekot 

megadom. 

Budapest, 2009-04-27. ; 

.1'--'- .q/' I &l~ p.---", 

Dr Takacs Imre 
kamarai tag konyvvizsgal6 

I 



,HITELESiTO zARADEK 
',". 

A Biztonsagos Csepeh~rt Kozalapitvany ( 1211. Budapest, Szent Imre 
ter 10.) 2008. evi kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6jat a Szamviteli 
torvenyben es az altalanos szamviteli elvekben foglaltak szerint allitottak ossze, 
tetelesen figyelembe veve a 224/2000.(XII.19.)sz. Kormanyrendelet 
vonatkoz6 eloirasait. 

. '~'. 

Az elkeszOlt kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6t az ervenyes nemzeti 
konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felOlvizsgaltam. 

Elegendo es megfelelo bizonyossagot szereztem arr61, hogy az elkeszi.ilt 
kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6 (merleg, eredmeny kimutatas) a 
kozalapitvany vagyoni, penzugyi, jovedelmi helyzeterol, a mukodes 
eredmenyerol megbizhat6 es val6s kepet ad. 

A fentiek alapjan a kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6 2.373 eFt 
merleg foosszeggel, 2.373 eFt sajat tokevel es 189 eFt targyevi 
kozhasznu eredmennyel hitelesitheto. 

Budapest, 2009-04-27. 

c# .~~ I--
Dr Takacs Imre 

kamarai tag konyvvizsgal6 


		2009-06-09T08:34:50+0200
	Dr.Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




