
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló a Segítség Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szabó Sándor a kuratórium elnöke 



2100 Gödöllő 
Szabadság tér 6. 
Telefon: 06-28-529-179 
Számlaszám: BBRT 10103836-13223239-00000003 

A Segítség Közalapítvány 201 7. decemberben lezárta tevékenységét, 

számláját megszüntette. A megszüntetés jogi folyamatát átadta az 

alapítóknak. 2018-ban a megszüntetési folyamat zajlott, melynek 

lezárása 2019 májusára várható! 

Tisztelettel: 

Alapítvány titkára 

Gödöllő, 2019. május 8. 



- --~--------------------

Közlemény 
az ............ „_,,,,_..., rendelkezése szerint a 

átutalt -lf""•~'7..,.irt 

Nemzeti Adó
és Vámhivatal 

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján] 

~ Kedvezményezett szervezet adószáma: 00000000 _ 0 _ 00 
,'!J:. Neve: 
,t: 
8 Segítség Közalapítvány 
z 
~ Székhelye: 0000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N' 
~ 
U) 

'<l'. 
,t: 

Szervezeti formája: @] 
Bírósági nyilvántartási száma: 13-01-0000116 

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: 

Képviselője: Szabó Sándor 

U) Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége: 
0 
z 

~ 01. anyagi segítségnyújtás a városba élő rászorult lakosok számára 

02. 

03. 

04. 

Közhasznúsá9i jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal: 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.21 21.27.12 



Közlemény 
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett 

részére átutalt összeg felhasználásáró 

Kedvezményezett szervezet neve: 

Segítség Közalapítvány 

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok 
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2018). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből. 

(Az adatokat forintban kell megadni.) 

1. A A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0 
forint 

2. Al A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: 2 322 
forint 

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg: 

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 2 322 
forint 

5. A4 Működésre: 0 
forint 

6. A5 Reklám és marketing célra: 0 
forint 

7. A6 Ebből a 2019. évre tartalékolt összeg (Al-A3-A4-A5): 0 
forint 

8. A7 A tartalékolás célja: 

9. 

10. 

11. B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KOZ A6): 
0 

forint 

12. Bl Ebből a tárgyévben felhasznált összeg 

13. B2 Cél szerinti tevékenységre: 
forint 

14. 83 Működésre: 
forint 

15. B4 Reklám és marketing célra: 
forint 

16. 85 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-83-B4, de min. 5.000,- Ft): 
forint 

17. e A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (Cl+C4+C7): 2 322 
forint 

18. Cl A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 2 322 
forint 

19. C2 A tárgyévben mOködésre 

20. C3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 581 
forint 

21. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): 0 
forint 

22. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra 

23. C6 fordítható összeg (C*O,l, de max. 10 millió Ft): 232 
forint 

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4): 0 
forint 

25. cs Az Szt. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált, 
visszafizetendő összeg (C4-C3): 0 

forint 

26. C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra 
felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6): 0 

forint 

27. ClC 
Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9): 

0 NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 
forint 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.21 21.27.13 



Közlemény 
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménrezett 

részére átutalt összeg felhasználásáró 

Kedvezményezett szervezet neve: 

Segítség Közalapítvány 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Az átutalt összeg felhasználásának szöve9es ismertetése az egyes 
felhasználási célok összegszerú megjelölésével 

kiutalása 

(max. 1200 karakter) 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.21 21.27.13 



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszé~ 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: lsix 
Születési név: 

Anyja neve: !varró !Margit 

Születési ország neve: 

Születési település neve: ~lo_r_o_sh_i_za~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Születési ideje: l 11914171-~-[Iill 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) 

Neve: 

!Segítség Közalapítvány 

Nyilvántartási szám: ~-[~[~}-! o 1o1o1ol1 l 1161 

Időszak terjedelme: egész év IXJ töredék év D ~@EJ~-@][~-@][!:'] 
időszak kezdete 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Tárgyév: 1 2 1 o l 1 l s 1 

~@][!:']~-~~-~~ 
időszak vége 

Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.40 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

PK-442 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszéki 

Tárgyév: 

l 2 I o l 1 l s i 
Időszak terjedelme: egész év [Xj töredék év D ~@J~~-@]~-@]0 ~@]~0-~0~~~ 

időszak kezdete időszak vége 

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! 

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

!Segítség Közalapítvány 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: ~0~~ 
;::.:=::.:==:::__~~~~~~_::===============:-~-:-:-'.:---:-:-:--:--:-:-~~--;:==========: 

Közterület neve: jzabadság Közterület jellege: l._te_'r ___ __.. 

Település: 

Házszám: 
:=:========:::;-~~-:::--:---;::=.::=.::=.::=:;-~-=-~:--" 
j
7 

Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'? 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: !szabó Sándor 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Gödöllő 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

~-@TIJ-lolo lolol1l1161 

Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.41 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

lsegltség Közalapítvány 

PK-442 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 

1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 

111. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 14 14 

1. Készletek 

II. Követelések 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 14 14 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 14 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke -49 14 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 100 100 

II. Tőkeváltozás/eredmény 4919 -149 

111. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alai;>tevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) -5 068 63 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 63 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 63 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 14 14 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.41 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

lsegitség Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbftése helyesbftése helyesbftése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 2 63 2 63 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 63 63 

ebből: adományok 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 1 1 

A. összes bevétel (1+-2+3+4) 3 63 3 63 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 

5. Anyagjellegű ráfordítások 301 301 

6. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 

8. Egyéb ráfordítások 4 770 4 770 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. Összes ráfordítás 
(5+6+ 7 +8+9) 5 071 5 071 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -5 068 63 -5 068 63 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -5 068 63 -5 068 63 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.41 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Is eg ítség Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
he/yesbftése he/yesbftése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

e. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
me_ghatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 2 
~XXVl.törvény alapján átutalt 
osszeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! 

tárgyév 

IXJ Igen 

Összesen 

előző év előző év tárgyév 
helyesbítése 

2 

D Nem 

Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.41 



1 --------------------------------

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

1. Szervezet J Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

'Segítség Közalapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

PK-442 

Irányítószám: @EJ@]@] Település: jGödöllő 
Közterület neve: ;=1z=a=ba=d=s=á:.._g _____ ___!====r1------;--;K-::-öz--:-t-er-:-:ü-;-le-:-t-:-je-;-;ll-e-ge-:--'l=té=r=====:: 

Házszám: j7 1 Lépcsőház: 1 1 Emelet: Ajtó: 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 

Irányítószám: 0000 Település: 
.--~~~-~--------------------. 

Közterület neve: 

Házszám:j ..... ____ __. Lépcsőház: Emelet: 

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: jszabó Sándor 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

[@]·~·1611l2lsl1I l 'l1191911l'@IJ 
[ili]-@TI]-10101010l1l1161 

[!]@EJ0~~~@J-[!}-~0 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A közalapftvány érdemi munkát nem végzett, a megszűnés elökészítése folyamatban. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 
1 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
1 

1 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1 1 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
1 1 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.42 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Segítség Közalapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

segélyek 4 700 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

szervezet támogatása 70 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 4 770 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 4 770 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztsé9viselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.42 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Segítség Közalapltvány 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 3 63 

ebből: 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 2 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 63 

H. összes ráfordítás (kiadás) 5 071 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

K. Adózott eredmény -5 068 63 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé~et végző személyek száma 
~a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - Ft] D ~ 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0} D ~ 
Ectv. 32. § (4) e) [(/1+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] ~ D 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5} D ~ 
Ectv. 32. § (5) e) {(Ll +L2)/2>= 10 fő] D ~ 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.22 12.45.42 



-----------------------------~ ~- ------------------ -------------1 

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Csatolt mellékletek 

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442 
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Dátum: 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Segítség Közalapítvány 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

A Segítség Közalapítvány 2018. december 31-i fordulónapra készített éves beszámoló 
(mérleg, eredménykimutatás, és kiegészítő melléklet) auditálásával kapcsolatban, - annak 
érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásoknak a számvitelről szóló 2000. C. törvénnyel való 
megfeleléséről véleményt alkothassanak, - igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és 
meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat: 

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi beszámolónak a számvitelről szóló 2000. C. törvénynek 
megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi 
beszámolónak a számviteli törvénnyel és tényekkel való megfeleléséért, továbbá azért, 
hogy a pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközértékéről, valamint 
azért, hogy a pénzügyi helyzetről hű és valós képet mutat. 

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére 
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi 
jelentésekre hatása lehet. 

a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, 
akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok 
rendszerében. 

b) Nem tö11ént szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 
befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat. 

c) A hatóságoldrnl történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi 
jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra 
lényeges hatást gyakorló visszajelzés. 

3. Nincs olyan tervünk, vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra és amely 
lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét. 
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4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére 
bocsátottunk: 

a) Az alapítókkal szemben fennálló tartozásokról és követelésekről szóló 
megállapodásokat, 

b) A pénzintézetekkel kötött megállapodásokat, beleértve a pénzeszközök egyenlegével 
kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeret, vagy hasonló megállapodásokat. 

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, és nincs tudomásunk olyan 
mulasztásokról, amelyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. 

6. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely 
jelentősen befolyásolná cégünk pénzügyi helyzetét. 

7. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, melyek az ügyvédünk véleménye szerint 
érvényesíthetőek lennének. 

8. A számviteli nyilvántaiiás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, 
megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit. 

9. Alapítványunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonban lévő eszköz 
felett. 

10. A mérleg elkészítése utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi 
kimutatások helyesbítését igényelné. 

11. Szerződéseink minden szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítése estén 
lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 

12. Nem történt olyan törvényszegés, vagy szabálysértés, melynek hatása a számvitelről szóló 
2000. e. tv. előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna. 

Tisztelettel: 

az alapítvány elnöke 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

Segítség Közalapítvány kuratóriumának 

Vélemény 

Elvégeztem a Segítség Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 

egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és 

források egyező végösszege 14 eFt, a tárgyévi nyereség 63 eFt -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll. A Közalapítvány kizárólag cél szerinti tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet 

nem folytatott. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Segítség 

Közalapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 

üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény"). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok 

értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem ,,A könyvvizsgáló egyszeríísített éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza. 

Az egyszerüsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai 

követelményeknek megfelelve, független vagyok a Közalapítványtól, és ugyanezen etikai követelményekkel 

összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez. 

Figyelemfelhívás 

A Közalapítvány elnöke már a 2016. évi beszámolójának elfogadása során arról adott tájékoztatás, hogy a kuratórium 

döntése szerint a Közalapítványt megszüntetik. 2017-ben 2018-ban lényegében bevétellel nem rendelkezett, 2018-ban 

közcélú támogatást nem adott senkinek. A saját tőke 14 eFt-ot tesz ki. 

2019-ben minden szándék szerint a Segítség Közalapítvány meg fog szünni. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Segítség Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés 

felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban 

történő elkészítéséé1i. A jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem 

vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen 

formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerüsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb 

információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen 

ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként 

úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a 



-------------------------------- ·~ ---------------------- - - - ___________ , 

következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt 

jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak a 

működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 

kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves 

beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek 

az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának 

ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felellősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért. 

A Közalapítvány nem kívánja tovább folytatni müködését, erre vonatkozó felhívásomat a „Figyelemfelhívás" 

szakaszban ismertettem. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerüsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerü lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerüsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit. 

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn„ 

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat 

alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 

kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 

szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerüségét. 

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a Közalapítvány megszüntetésére 

vonatkozó tájékoztatás, az erre irányuló szándék megfelelően bemutatásra került-e a Kiegészítő 

mellékletben. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 



• Értékelem az egyszerűsített éves beszámolo ~tfogó bemutatasát, f'elépítéset és tartalmát, beleértve a 
kiegeszftö mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerlisitett éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány 
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait 

ís, ha Völtilk: ilyenek. 

Hévízgyörk, 2019. 02.21. 

ii ~ bw(y_f 
Kőnyvvizsgáló cég képviseli:fjének alálrása 
Katona Mihályné · 
IOKBKft. 
2192 Hévízgyörk, KossuthL. u. 122. 
Nyilvántartási szám: OQ1201 

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 
KatanaMihályné 
Nyilvántartási szám:OO 1209 



Jegyzőkönyv 

amely készült a Segítség Közalapítvány hivatali helyiségében (2100 Gödöllő, 

Szabadság tér 7.) 2019. február 27-én megtartott kuratóriumi üléséről. 

Jelen vannak: kuratórium elnöke - Szabó Sándor 
Kuratórium titkára - Six Edit 
Kuratóriumi tagok - Pesti Rudolfné 

Vass Károlyné 
Laczáné Sárdi Gabriella 

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi éves beszámoló elfogadása 
2. Megszűnéssel kapcsolatos információk 

A kuratórium tagjai a meghívót időben megkapták. A kuratórium elnöke 
megállapítja, hogy a taggyűlésen a kuratórium tagjainak 100 %-a jelen van, így a 
taggyűlés határozatképes. 

A javasolt napirendi pontokat a kuratórium tagjai elfogadták 

1. Napirendi pont: 

Az alapítvány 1998. január l-én megszerezte a közhasznú besorolást, és ezzel 
egyidejűleg jogosultságot szerzett adóigazolások kiadására a 116 sz. nyilvántartási 
számon. Az új Ectv. szerint is nyilvántartásba vették, mint általános és egyéb szociális 
tevékenységet, családsegítés közfeladatot ellátó szervezet a 2011. évi CCXI. tv. a 
családok védelméről 1-6.§. jogszabályhely szerint. 

A kuratóriumi elnök 2019. február 21-i dátummal összeállított beszámolót ismertette. 
A közalapítvány 2018. évben tevékenységet nem végzett, minden támogatással 
elszámolt, ingó-ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, bankszámláját megszüntette. 
A kuratóriumi tagok a mérleget és a közhasznúsági jelentést elfogadták. 
A jogszabálynak megfelelően az adatok közzététele megtörténik. 

A könyvvizsgálói jelentés ismertetése után a kuratórium tagjai egyhangú szavazással 
a következő határozatot hozta: 

1/2019 SZ. HATÁROZAT 

A kuratórium tagjai a közalapítvány 2018. évi mérlegét 14 eFt mérlegfőösszegben, 
továbbá eredménykimutatását 63 eFt közhasznú tevékenységből származó 
nyereséggel jóváhagyja. 
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2.Napirendi pont: 

A szociális törvény 2016. évi módosítása miatt a kuratórium a Közalapítvány 
működtetésének okafogyottsága miatt a 2017. szeptember 20-i koratúriumi ülés 
döntése szerint az alapító felé jelezte, hogy az alapítvány hivatalos megszűnéséről 
intézkedjen. Az inditvány beadása 2018. október 8-án megtörtént. 
A Budapest Környéki Törvényszék 2019. január 10-i végzésében a jogutód nélküli 
megszűnési ok bekövetkeztét megállapította, jogerőre emelkedése után az alapítvány 
végelszámolás alá kerül. 

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy a szükséges határozatokat meghozták. 

Szabó Sándor 
a köztalapítvány elnöke 

kuratórium tagjai: 

kmf 

Six Edit 
jegyzőkönyv vezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület a Segítség Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: dr. Gémesi György polgármester 

Gödöllő, 2019. május 

Dr. Gémesi <;~örgy 
polgarmest,er 
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