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A Kerítésbontó Alapítvány jelen, -  2020202010101010.12.12.12.12.31.31.31.31----i i i i fordulónapú fordulónapú fordulónapú fordulónapú KözhasznúságiKözhasznúságiKözhasznúságiKözhasznúsági 
jelentésejelentésejelentésejelentése  a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza : 
 
1.) a Közhasznú egyszerűsített számviteli beszámolót:  

- a mérleget és a közhasznú eredmény-levezetést ; 

2.) a költségvetési támogatás felhasználását:  
- az Alapítvány nem kapott támogatást; 

3.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást: 
- Az induló tőke 100 ezer Ft voltinduló tőke 100 ezer Ft voltinduló tőke 100 ezer Ft voltinduló tőke 100 ezer Ft volt, a saját tőkesaját tőkesaját tőkesaját tőke 1.145 ezer forintja (MÉRLEG 

11. sora) ezt az összeget tartalmazza, plusz a -207 ezer forint 2010.évi 
eredményt, plusz a 1.252 ezer forint tőkeváltozást (amely összeg a működés 
2010. évet megelőző éveinek összevont eredményességét mutatja). Vagyis: 
1.1.1.1.045045045045    ezer forinttal nőtt a saját tőkeezer forinttal nőtt a saját tőkeezer forinttal nőtt a saját tőkeezer forinttal nőtt a saját tőke a négy év alatt. 

 A 723 eFt  ESZKÖZ a mérlegben az OTP-nél vezetett bankszámla és a 
pénztári készpénz év végi összevont egyenlegével egyezik meg. A -422 eFt 
Tartalék technikai tétel, azt mutatja, hogy mennyi a különbség a meglevő 
eszközök  (nyilvántartási) értéke és a felhasznált források értéke között a 

kötelező számviteli elszámolások megtétele után.  
4.) a cél szerinti juttatások kimutatását:  
 - amely szintén nemleges; 
5.) a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveitől 
kapott támogatás mértékét: 
- 1% személyi jövedelemadó bevételt utalt az APEH, összege 381 eFt. Ezt 
magánszemélyek ajánlották fel személyi jövedelemadójukból Alapítványunk 
számára. Az összeget bankszámlán tartalékoltuk 2011. évre, mert egyrészt 

év végén érkezett a jóváírás, másrészt a 2011.év elején ismereteink szerint 
kevesebb bevételt tervezhetünk, mint amennyi kiadást szeretnénk.  
A 2009. évben kapott 539 eFt SZJA 1%-ból 2010-ben 225 eFt-ot használt 
fel az Alapítvány az üdülési csekkek önrészének kiegészítéséül. (210 eFt-ot 

a szülők térítettek, összesen 435 eFt-ot utaltunk a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány számlájára  a megnyert 1.080 eFt összértékű üdülési csekk 
önrésze gyanánt.)  

6.) az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás mértékét:  

 - szintén nemleges; 
7.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót: 
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Az Alapítványt  2004.10.112004.10.112004.10.112004.10.11----én alapítottaén alapítottaén alapítottaén alapította  100.000 Ft, -  készpénzben a 

bankszámlára 12.08-án befizetett induló tőkével  dr. Szalai Lászlónédr. Szalai Lászlónédr. Szalai Lászlónédr. Szalai Lászlóné    
tiszafüredi magánszemély (lakcím: 5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 13-15.).   
CéCéCéCélja és feladatalja és feladatalja és feladatalja és feladata a fogyatékos személyek támogatása, különösen a 
tiszafüredi Református Egészségügyi Gyermekotthon, jelenlegi neve: 

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat 
működésének, tevékenységének segítésével. 
Az Alapítványnak  3 fős  kuratóriuma van, elnöke és képviselője  Miskolczi 
Julianna (lakcím: 5350 Tiszafüred, Csokonai u. 2.). 

A Bíróság 2005.03.03-án jogerőre emelkedett  Kny.63.416/2004/8. számú 
végzésével vette nyilvántartásba 1021. számon a szervezetet, 
kiemelkedően közhasznú nyílt magánalapítványként, jelenleg módosítással 
közhasznú a közhasznú a közhasznú a közhasznú a közhasznúsági    fokozatafokozatafokozatafokozata.  Adószámát 2005.03.22-én állapította 

meg az Adóhivatal.  Bankszámlát 2004.10. hónapban nyitott a tiszafüredi 
OTP Rt-nél (száma: 11745059-20010173). 
    
A A A A 2020202010101010. év eseményei . év eseményei . év eseményei . év eseményei vázlatosan áttekintve    ::::    
január 22. Kuratóriumi ülés. Témája: 2010. év programjai, Üdülőcsekkes 

pályázat benyújtása. 
február 18. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott 

pályázatunkat megnyertük: megítéltek az Otthon lakói számára 
1.080 eFt értékű üdülési csekket. 

február 26. Számítógépek kiosztására nyújtottunk be pályázatot a Dél-
Alföldi Média Kft-hez, amit sajnos nem nyertünk meg. 

április 14. A Pátria Patika és a KONTERA Kft. rendezésében 
egészségnevelő nap és hallásvizsgálat volt Intézményünkben. Ezen a 

napon szükségfelmérés történt, és az év folyamán többször is megjelent a 
KONTERA Kft. hallássérült személyek egyéni vizsgálatára és terápiájuk 
elindítására.  

április 15. Kuratóriumi ülés. Témája: 2009.évi közhasznúsági jelentés 

elfogadása. 
április 30. Bibliai akadályverseny. 
május  8. Anyák napja, Majális, Patronáló gyülekezetek találkozója. 
május  14. XIX.konferencia a fogyatékos személyek hitéletéről.  

   Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 
Budapest 
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május 25-június 6., és október 11-15. Bogácsi üdülések a  pályázaton 

nyert ÜDÜLŐCSEKKek felhasználásával. 
június 5. Richter egészségnap Karcagon. Kis csapat Otthon-lakóval 

vettünk részt a szórakoztató egészségnevelő programon. 
június 17. Noszvaji kirándulás 
július 5. A népszerű keresztyén CONTINENTAL ifjúsági- 

gyermekcsoport  műsorának megtekintése a tiszafüredi 

Művelődési Házban. Nagy csapat Otthon-lakóval közösen. 
július 8. Bogárréti mulatság (52 eFt költséggel). 
július 12-17. Svájci patronáló gyülekezeti küldöttség (egy család) 

közösségépítő és adományozó látogatása. 



aug. 9-15.  Keresztyén ifjúsági önkéntes munka a halmozottan fogyatékos 

lakók között. 
aug. 16-27. Önérvényesítő tréning fogyatékkal élők számára a JNSzolnok 

megyei ÉFOÉSZ rendezésében Tiszafüreden és Bánhalmán. 
szept. 23. BUKFENC hagyományos sportrendezvény. Költsége 130 eFt 

volt,     amiből 95 eFt–ot a Fogyatékkal Élők JNSz M-i Sportszövetsége 
támogatott. 

október 13. Országos Keresztyén Civil Szervezetek Fóruma Budapest, 
Parlament. Harrach Péter meghívására. 

nov. 21. Nem-Adom-Fel Koncert és Jótékonysági Vásár Budapest. 
dec. 3. JNSZ Megyei ÉFOÉSZ Műhelytalálkozó az Önérvényesítő 

tréning résztvevői számára. 
dec. 11. Kuratóriumi ülés. Témája: 2011. év programjainak tervezése. 

 Patronáló  gyülekezeteink részvételével műsoros adventi 
találkozó Otthonunkban. 

dec. 2.   Eszközvásárlás a munkarehabilitációs műhely létrehozásához  
   81 eFt értékben. 

SzécsinéTakács Ágnes 30 eFt-tal, dr. Medelle Zsolt ismét 15 eFt-tal 

támogatta Alapítványunkat, a szolnoki Gyógycipő Kft. 30 eFt-tal, a 
Pestújhely-Újpalotai Református Gyülekezet 15 eFt-tal. Köszönjük szépen. 
 
Tiszafüred, 2011.02.03. 

   Miskolczi JuliannaMiskolczi JuliannaMiskolczi JuliannaMiskolczi Julianna    
                            a Kuratórium a Kuratórium a Kuratórium a Kuratórium EEEElnökelnökelnökelnöke    
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