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A Kerítésbontó Alapítvány  jelen, -  2011.12.312011.12.312011.12.312011.12.31----i  fordulónapú Közhasznúságii  fordulónapú Közhasznúságii  fordulónapú Közhasznúságii  fordulónapú Közhasznúsági 
jelentésejelentésejelentésejelentése  a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza : 

 
1.) a Közhasznú egyszer1.) a Közhasznú egyszer1.) a Közhasznú egyszer1.) a Közhasznú egyszerűsített számviteli beszámolótsített számviteli beszámolótsített számviteli beszámolótsített számviteli beszámolót:  
- a mérleget és a közhasznú eredmény-levezetést ; 
2.) a költségvetési támogatás felhasználását2.) a költségvetési támogatás felhasználását2.) a költségvetési támogatás felhasználását2.) a költségvetési támogatás felhasználását:  
- az Alapítvány nem kapott támogatást; 
3.) a vagyon felhasználásáv3.) a vagyon felhasználásáv3.) a vagyon felhasználásáv3.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatástal kapcsolatos kimutatástal kapcsolatos kimutatástal kapcsolatos kimutatást: 
- Az induló tinduló tinduló tinduló tőke 100 ezer Ft voltke 100 ezer Ft voltke 100 ezer Ft voltke 100 ezer Ft volt, a saját tsaját tsaját tsaját tőkekekeke 1.080 ezer forint1.080 ezer forint1.080 ezer forint1.080 ezer forintja (MÉRLEG 11. 
sora) ezt az összeget tartalmazza, plusz a -65 ezer forint 2011.évi eredményt, 
plusz a 1.045 ezer forint tőkeváltozást (amely összeg a működés 2011. évet 
megelőző éveinek összevont eredményességét mutatja). Vagyis: 980    ezer 
forint növekedés összességében a saját tőke változásainak (növekedésének 
vagy csökkenésének) a négy év alatt kumulált összege. 

 A 658 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.)4.)4.)4.)    a cél szerinti juttatások kimutatásáta cél szerinti juttatások kimutatásáta cél szerinti juttatások kimutatásáta cél szerinti juttatások kimutatását:  

- amely szintén nemleges; 

5.)5.)5.)5.)    a központi költségvetési szervta központi költségvetési szervta központi költségvetési szervta központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveitönkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveitönkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveitönkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, ezek társulataitól és szerveitől l l l 
kkkkapottapottapottapott támogatás mértékéttámogatás mértékéttámogatás mértékéttámogatás mértékét: 

- 1% személyi jövedelemadó bevételt utalt az APEH, összege 448.950 Ft. Ezt 

magánszemélyek ajánlották fel 2011. évben a 2010.évi személyi 

jövedelemadójukból alapítványunk számára. Az összeg 30%-a 134.685 Ft 

működési kiadásra fordítható összeg, ebből 112.155 Ft-ot adott ki működésre 
2011-ben az alapítvány, - a számviteli, adózási, jogi, egyéb irodai munkák 

számláját egyenlítve ki,  - bankszámlán tartalékolt 2011-et követő 3 évre 

336.795 Ft-ot. 
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A 2009. évben kapott 539.428 Ft SZJA 1%-ból 2010-ben 225 eFt-ot használt 
fel az Alapítvány az üdülési csekkek önrészének kiegészítéséül (cél szerinti 

tevékenység).  

 (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.)  
2011-ben pedig szintén cél szerinti a felhasználás a 2009. évi támogatásból 

BUKFENC rendezvényre 109.000 Ft, ÁBRAHÁM projekthez 140.000 Ft, 
Bogárréti mulatságra 47.000 Ft. 2009. éviből így maradt még 18.428 Ft, ezt 
működési kiadásra fordította, mint ahogyan a 2010. évben kapott 381.390 Ft 
30 %-át is, 114.417 Ft-ot. 



2010.éviből 2 évre tovább tartalékolt 266.973 Ft ( a 70 %), 2011. évben 
kapottból működésre fordítható 30 %-ból 22.530 Ft, és a 70 %, 314.265 Ft, 3-

3 évre, mindösszesen 603.768 Ft.  
6.)6.)6.)6.)    az Alapítvány vezetaz Alapítvány vezetaz Alapítvány vezetaz Alapítvány vezető    tisztségviseltisztségviseltisztségviseltisztségviselőinek nyújtott juttatás mértékétinek nyújtott juttatás mértékétinek nyújtott juttatás mértékétinek nyújtott juttatás mértékét:  
- szintén nemleges; 
7.)7.)7.)7.)    a közhasznú tevékenységra közhasznú tevékenységra közhasznú tevékenységra közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolótl szóló rövid beszámolótl szóló rövid beszámolótl szóló rövid beszámolót: 

 
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.).   
Célja és feladataCélja és feladataCélja és feladataCélja 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). 
3/4.oldal 

2011-ben is a már jól bevált programokat szervezte és finanszírozta az 
alapítvány a Szivárvány ház lakóinak és a lakók hozzátartozóinak számára, a 

Bogárréti mulatságot (47 eFt összes költség), a BUKFENC játékos 

sportvetélkedőt (209.302 Ft összes költség), és üdültette néhányukat az előző 
évben megismert és megszeretett helyen, - Bogácson (51.800 Ft összes 
költség). 

Nagyobb léptékű és költségű rendezvény volt még az Ábrahám projekt, 
193.498 Ft összes költséggel. 
Hagyományosan hozzájárult a Karácsonyi ünnepséghez és a lakók 

foglalkoztatásához is.  
A Pátria Patika Bt ismét támogatta Alapítványunkat, 100 eFt-tal járulva hozzá 

a működéshez, a szolnoki Gyógycipő Kft. 50 eFt-tal, az egyik lakó szülője 50 
eFt-tal, a Tiszafüredi Önkormányzat pedig 100 eFt-tal. Ez utóbbi céltámogatás 

volt, a BUKFENC rendezvény kiegészítő forrásául szolgált. Köszönjük szépen. 

 
Tiszafüred, 2012.04.30. 
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