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         Jóváhagyta:  Miskolczi Julianna 
                                                       a kuratórium elnöke  

  Dátum:            Tiszafüred, 2009.03.31. 
 
 
 

A Kerítésbontó Alapítvány jelen, -  2008.12.31-i fordulónapú Közhasznúsági 
jelentése  a jogszabályi el�írásoknak megfelel�en tartalmazza : 
 
1.) a Közhasznú egyszer�sített számviteli beszámolót:  

- a mérleget (eszközök és források lappal), a közhasznú eredménylevezetést 
(két oldalon); 

 
2.) a költségvetési támogatás felhasználását:  
 - az Alapítvány nem kapott költségvetési támogatást; 
 
3.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást: 

- Az induló t�ke 100 ezer Ft volt, a saját t�ke 1.248 ezer forintja ezt az 
összeget tartalmazza, plusz a 349 ezer forint 2008.évi eredményt, plusz a 
799 ezer forint t�keváltozást (amely összeg a m�ködés 2008. évet megel�z� 
éveinek összevont eredményességét mutatja). Vagyis: 1.148 ezer forinttal 
n�tt a saját t�ke a négy év alatt. 
 A 1.125 ezer Ft ESZKÖZ az OTP-nél vezetett bankszámla és a pénztári 
készpénz év végi összevont egyenlegével egyezik meg. A -133 ezer Ft 



Tartalék technikai tétel, azt mutatja, hogy mennyi a különbség a meglev� 
eszközök  (nyilvántartási) értéke és a felhasznált források értéke között a 
kötelez� számviteli elszámolások megtétele után. (pl. az Alapítványnak van egy 
notebook-ja, amelyet 171 ezer forintért vásárolt, ezt a beszerzési értéket 
értékcsökkenési leírásként 3,33 év alatt számvitelileg már elszámoltuk költségként, s 
ebb�l az úgynevezett értékcsökkenési leírásból például a gazdasági logika azt 
mondja, hogy újabb tárgyi eszközt vásárolva tudjuk meg�rizni a MÉRLEGben a 
vagyonértéket ESZKÖZ oldalon.)   

  
4.) a cél szerinti juttatások kimutatását:  
 - amely szintén nemleges; 
 
5.) a központi költségvetési szervt�l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveit�l 
kapott támogatás mértékét: 
- 1% személyi jövedelemadó bevételt utalt az APEH, összege 246 eFt. Ezt a 
magánszemélyek ajánlották fel személyi jövedelemadójukból Alapítványunk 
számára.  

 
6.) az Alapítvány vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatás mértékét:  
 - szintén nemleges; 
 
7.) a közhasznú tevékenységr�l szóló rövid beszámolót: 
 
Az Alapítványt  2004.10.11-én alapította  100.000 Ft, -  készpénzben a 
bankszámlára 12.08-án befizetett induló t�kével  dr. Szalai Lászlóné tiszafüredi 
magánszemély (lakcím: 5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 13-15.).   
Célja és feladata a fogyatékos személyek támogatása, különösen a tiszafüredi 
Református Egészségügyi Gyermekotthon, jelenlegi neve: Szivárvány Ház 
Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat m�ködésének, 
tevékenységének segítésével. 
Az Alapítványnak  3 f�s  kuratóriuma van, elnöke és képvisel�je  Miskolczi 
Julianna (lakcím: 5350 Tiszafüred, Csokonai u. 2.). 
A Bíróság 2005.03.03-án joger�re emelkedett  Kny.63.416/2004/8. számú 
végzésével vette nyilvántartásba 1021. számon a szervezetet, kiemelked�en 
közhasznú nyílt magánalapítványként, jelenleg módosítással közhasznú a 
közhasznúsági fokozata.  Adószámát 2005.03.22-én állapította meg az 
Adóhivatal.  Bankszámlát 2004.10. hónapban nyitott a tiszafüredi OTP Rt-nél 
(száma: 11745059-20010173). 
 
2004. évben a hivatali, adminisztrációs ügyek intézése, a szervezet elindítása  
folyt. Ezt követ� években és 2007-ben is rendezvények (pl. szórakoztató 
programok, sport rendezvény, kiállítások) szervezése, lebonyolítása, költség-
szükségleteikhez történ� hozzájárulás, foglalkoztatások szervezése és 
finanszírozása (gyógytestnevelés), illetve finanszírozásának segítése (pl. a 
kézm�ves foglalkozásoké), könyvek, eszközök beszerzése (pl. 2007-ben a 94 
ezer forint beszerzési érték� kentex 3kerek�), kapcsolatépítések, pályázatok 
írása,  adományok gy�jtése jellemezték a m�ködést. 
2007-ban a Pátria Patika BT,  - az Alapítványt Alapító magánszemély 
vállalkozása, -  850.000 forintot, magánszemélyek összesen 10.000 forintot, 
egy vállalkozás 150.000 forintot adott általános m�ködésre, a JNSZ Megyei 
Fogyatékkal Él�k Megyei Sportszövetsége sikeres pályázat 
eredményeképpen a BUKFENC 2007. sportprogramot támogatta 80.000 
forinttal, 240.000 forintot pedig szintén pályázat eredményeképpen kapott az 



Alapítvány m�ködési hozzájárulásként a Magyarországi Református 
Egyháztól.    
 
Tiszafüred, 2009.03.31. 
 
   Miskolczi Julianna 
       a Kuratórium elnöke 


