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1/6. oldal 
A Kerítésbontó Alapítvány jelen, -  2009.12.31-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 támogatást; 

3.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást: 
- Az induló t�ke 100 ezer Ft volt, a saját t�ke 1.352 ezer forintja (MÉRLEG 
11. sora) ezt az összeget tartalmazza, plusz a 104 ezer forint 2009.évi 
eredményt, plusz a 1.148 ezer forint t�keváltozást (amely összeg a m�ködés 
2009. évet megel�z� éveinek összevont eredményességét mutatja). Vagyis: 
1.252 ezer forinttal n�tt a saját t�ke a négy év alatt. 
 A 930 eFt ESZKÖZ az OTP-nél vezetett bankszámla és a pénztári készpénz 
év végi összevont egyenlegével egyezik meg. A -422 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.  

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 539.428 Ft. Ezt 
magánszemélyek ajánlották fel személyi jövedelemadójukból Alapítványunk 
számára. Az összeget az Alapítvány bankszámláján tartalékolta 2010. évre. 

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.).   

 
 

2/6. oldal 
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). 
 
2009. év eseményei vázlatosan áttekintve : 

 
Január 19.  Ügyészségi vizsgálat: törvényességi vizsgálat a Tiszafüredi Város 

Bíróságon /szóbeli kikérdezés, iratok áttanulmányozása/ 
 

Február Népszer�sít� prospektusok, és szórólapok készíttetése az 
Alapítvány és a Szivárvány-ház részére 

 
Február 3. „Tavaszi zsongás” a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékkal 

 Él�k Sportszövetségének megbízásából vidám, játékos
 sportvetélked� lebonyolítása a Szivárvány-ház tornatermében. 

A Szövetség 50.000 Ft támogatással Kovács Péter szociális 
munkás munkatársunkat bízta meg a rendezvény 
lebonyolításával. 

 
Február 3. Kuratóriumi ülés: 2009. évi programok, ügyészségi vizsgálaton 

feltárt hiányosságok megszüntetésére határozat  
 
 Február 28.  19 órától Alapítványi jótékonysági Bál: színes m�sor a 

Szivárvány-ház lakóinak, és munkatársainak részvételével, 
projektoros kivetítéssel események beszámolója, társas vacsora, 
zene-tánc, tombola 

 



3/6. oldal 
Március 17. A Tiszafüredi Városi Ügyészség törvényességi vizsgálat 

megállapításait követ�en az intézkedésekr�l az tájékoztatása 
 
Március 31.  A „Palánta” Keresztyén Gyermek és Ifjúsági Missziós csoport 

   bábel�adása a Szivárvány-ház tornatermében  
              

Április 28.        Kuratóriumi ülés:  
 - Közhasznúsági jelentés elfogadása 
 - Az alapító okirat módosítása: 
 - a kuratóriumi tagok megbízatásának id�tartama 2 évr�l  5 évre 

módosul, 
  - eljárás, szavazategyenl�ség esetén, az információk, változások 

közzétételének szabályozása 
 

Május              Belga Katolikus önkéntes szakmunkás diákcsoport a tavalyi évben 
megtárgyalt felajánlás szerint a Szivárvány-ház konyha 
épületének   HACCP el�írás szerinti felújítási munkát végzett.  
A f�leg tinédzser korú fiúk és lányok szabad idejük nagy részét is 
az intézményben (fogyatékkal él�k között) töltötték. Kezdeti 
távolságtartó viselkedésük egyszerre csak feloldódott, és sikerült 
egy közös f�z�cskéz�s, táncos-bulis klubdélutánt is összehozni. 
Úgy t�nik, hogy még tartós kapcsolat is született. Annyi bizonyos, 
hogy 2010. évben folytatják nálunk az épület-felújítási 
munkálatokat. 

  
Május 14.     „Húsvéti akadályverseny”. Kísérleti jelleggel a Szivárvány-ház 

lakói számára komplex, változatos, spirituális és gyógypedagógiai 
fejleszt� program.  

 
Május 22.     A Magyar Református Egyház Zsinati Alkotmányozó Ünnepségén 

aló részvétel Debrecenben a Nagy Templom el�tti téren:   
- információs sátor felállítása a Szivárvány-ház lakóinak kézm�ves 
termékeivel, szórólapokkal, prospektusokkal, egész napos 
jelenléttel 

 
 
 

 3/6. oldal 
 
 - utcai missziós pantomim m�sor a Szivárvány-ház lakóinak 
 el�adásában 
  - lakók, gondnokok, patronálók találkozója /szocializációs, 
 adaptációs tréning, reménység, és  közösségi élmény/ 

 
Június 11. - Keresztény civil szervezetek a KDNP – Harrach Péter 

rendezésében a Parlamentben, amelyen részt vett az alapító, és a 
kuratóriumi elnök. El�adások hangzottak el Magyarország 2009. 
demográfia és cigánykérdés témákban. 

 
Június18.         -  „Bogárréti mulatság” 

 
Június 19.       -  Svájci patronálóink vendéglátása, kapcsolatépítés 

 



• Június 26.             -  A Pestújhely-Újpest Református Egyházközségt�l 100.000 
Ft       

                                   adományt kaptunk 
 

• Június 30.             -  Hordozható rádiós CD lejátszó vásárlása /az eddigi m�soros  
                                   fellépéseken mindig kölcsön készülékkel kellett járkálnunk, 
már  
                                   nagyon id�szer� volt, hogy saját tulajdonunkban is kerüljön 
egy  
                                   készülék. 
 
• Augusztus             -  A Szivárvány-ház munkatársainak csapatépít� programok     
                                    (f�z�cskéz�s, egész napos kikapcsolódás) több alkalommal 

 
• Augusztus 7.         -  Lovasterápiához szükséges eszközök vásárlása 

 
• Augusztus 10.       -  Kuratóriumi ülés: az Alapító okirat módosítása az alapítvány  

                                          székhelyének megváltozása miatt 
 

•  Augusztus 19.      – A J-N-Sz Megyei Bírósággal folyó több hónapos levelezést  
                                   követ�en sikerült pótolni a feltárt hiányosságokat és 
változásokat,  
                                   mivel a januári ügyészségi vizsgálat formai hiányosságokat 
tárt fel,  
                                   az Alapító okiratunkat többször is át kellett írni. De még 
miel�tt  
                                   eddig eljutottunk volna, a változásbejelent� adatlap kitöltése  
                                   során is hibákat követtünk el. Bonyolította a dolgot, hogy 
mindent  
                                   külön �rlapon-adatlapon, pótlapon kellett benyújtani.  

04.28. -  Alapító okirat 
06.20. - „Ismételt hiánypótlás” 
06.28. -  Elutasítás 
07.26. -  Nyilatkozat 
 

• Szeptember 15.   -  APEH adategyeztetés –székhelyváltozás bejelentés 
 

• Szeptember 24.   -  „BUKFENC”. Immár hagyományos, több iskolát és szociális  
                                       intézményt átfogó integrált sportrendezvény a tiszafüredi 
Benedek  
                                       Gábor Városi Sportcsarnokban. 
 

• Szeptember 29.    -  Svájci konfirmandus iskolás tinédzserekkel találkozó, 
kulturális  

                                   Rendezvény /St. Galleni/ 
 
• Október 2-3.        -  Hittankonferencia a Parakletos kiadó rendezésében.  
                                   Debrecen Református Kollégium 
 
• Október 15.         -  A Dél-alföldi Média Kft által kiírt pályázat benyújtása 

számítógép,  
                                   nyomtató, valamint fénymásoló kiosztására. Beadási feltétel 
a  
                                  „Morgoncok” alapítvány 4000 Ft-os támogatása. 



 
• Október  17.         - Buszos kirándulás Budapest-Pestszentl�rincre, a patronáló  

                                        gyülekezetünkbe. M�soradás, vendéglátás, személyes 
találkozások  
                                        együttlétek. Hidak építése a kevés beszéd�, beszélni nem 
tudó vagy  
                                        rosszul kommunikáló lakóink, és a jó szándékú kedves 
gyülekezeti  
                                        tagok között. 

 
• Október 21.         -  Átutalták számlánkra a „BUKFENC” rendezvényre, a J-N-Sz  
                                  Megyei Fogyatékkal Él�k Sportszövetségének hozzájárulását  
                                 /90.000 Ft-ot/. 
 
• Október 30.         -  Megtörtént az APEH Szja. 1%-nak átutalása: 350.000 Ft 

 
 

• November           -  Elköszöntünk Csirkéné Bodó Éva edz�t�l, aki lakóink 
számára heti 2  

                                        alkalommal tartott fittness-kondicionáló tornát. Nem tudjuk a  
                                        továbbiakban a foglalkozásokat finanszírozni, ez a sajnálatos    
                                        körülmény. Évát nagyon megkedvelték lakóink, és � is 
szeretett  
                                        hozzánk járni, személyes kapcsolatot alakított ki lakóinkkal.  
                                        Sajnos, hogy így alakult. 
 

• November 10.      -  A Dél-alföldi Média Kft. Által kiírt pályázaton 1db 
multifunkciós  

                                   másoló-nyomtató gépet nyertünk. 
 
• November 25.      -  Az APEH további 188.424 Ft-ot utalt a Szja. 1%- os 

felajánlásokért. 
 

• December 3.        -  Nemzetközi Fogyatékkal Él�k Napja. Egyházi és kulturális  
 rendezvény intézményünk tornacsarnokában. Ünnepi m�sor,  
 fejlesztési értékelések, beszámolók. 
 

• December 16.      -  „Civilek társadalmi felel�sége” c. Keresztény civil 
szervezetek  

fóruma a Parlamentben. Téma: család, értékek, demográfiai 
helyzet, párkapcsolatok, a jöv� családpolitikája. A 
rendezvényen alapítónk vett részt. 

 
• December 23.     -  Magánszemély adománya 10.000 Ft, rendezvények 

támogatására. 
 

• December 31.     -  A Pátria patika 70.000 Ft pénzbeli támogatása m�ködési              
                                        költségeinkre.  
 

 A decemberi adventi szokásos m�soros vendéglátást  
 adományozóinknak és támogatóinknak. Idén nem tudtuk 
megtartani     
     a H1N1 influenza miatt. 

   



Tiszafüred, 2010.03.10. 
 
 
   Miskolczi Julianna 
       a Kuratórium Elnöke 


