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Készült a REMÉNY GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(1085. Budapest, József körút 34., bankszámlaszám: 11708001-20548609-00000000,
adószám: 18587999-1-42, nyilvántartási szám: Heves Megyei Bíróság A-911 / 10-01-000911)
2020. május 03-i, 16:00 órai
kezdettel tartott, éves, rendes kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Nagy Kálmánné
Ratkovszky-Nagy Nikolett
Neubrand József
Kissné Csók Margit
Veres László
Kiss Károly
Kiss László
Katrinák Zsombor

kuratóriumi elnök
kuratóriumi tag- hitelesítő
kuratóriumi tag
felügyelőbizottság elnöke
felügyelőbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag
alapító
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: az elfogadott napirendi pontok
1.
2.
3.
4.
5.

A kuratórium beszámolója a 2019. évről
Javaslat a 2019. évi beszámoló elfogadására
A felügyelőbizottság előterjesztése
A 2019. évi beszámoló elfogadása
A 2019. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Dr. Nagy Kálmánné:
Köszöntötte a megjelenteket a közgyűlésen, és megállapította, hogy a közgyűlés teljes
számban jelen van, határozatképes. A közgyűlés a kihirdetett veszélyhelyzet miatt internetes
kapcsolatban jött létre.
Felkérte Ratkovszky-Nagy Nikolettet a jegyzőkönyv hitelesítésére és Katrinák Zsombort a
jegyzőkönyv vezetésére.
A kuratórium beszámolója a 2019. év tevékenységéről
Dr. Nagy Kálmánné:
Az alapítvány a 2005. évtől folyamatosan működött céljai elérésében. 2014-ben igazoltuk
közhasznú besorolásunkat, amelyet bírósági végzésben meg is erősítettek. Tevékenységünket
továbbra is közhasznúként szervezzük, alakítjuk.
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Alapítványunk célja továbbra is, hogy Adománygyűjtéssel, karitatív, jótékonysági
programok szervezésével, életmentő egészségügyi gyógyászati berendezéseket, eszközöket
szerezzünk be szerződések alapján, igény szerint a Mentőszolgálatnak.
Támogatjuk a beteg gyermekek egészségügyi ellátásának hátterét kuratóriumi elbírálás –
határozat – alapján. Támogatjuk a gyermekek egészségügyi kezelésének költségeit,
családjuknak anyagi támogatást nyújtunk. A támogatás összege általában megegyezik a kapott
SZJA 1%-os, NAV által küldött összeggel. Ez az elmúlt évek gyakorlata, és az is, hogy ki is
egészítjük azt, lehetőségeink szerint.
A 2019. évben is ennek megfelelően működtünk, amit a csatolt közhasznúsági jelentés
tartalmaz.
2019-ben a bevételeink a 2018. évihez képest csökkentek, míg működési költségeink is
csökkentek, arányosak voltak bevételeinkkel.
Jelentősebb kiadások:
Telefon:
Posta:
Egyéb:
Bank:

26.580 Ft
5.255 Ft
125.905 Ft
33.284 Ft

A kiadások terén továbbra sincs munkabér és járulékai kifizetés, illetve tavaly a telefon
költségeinket is tovább tudtuk csökkenteni.
Ebben az évben továbbra sincsen semmifajta tartozásunk.
1.921 ezer forintos egyenlegünk 2.170 ezer forintra emelkedett.
A kapott adományokból az év során 1 alkalommal 389.268 forint értékben tudtunk
mentő felszerelést vásárolni (58/2019. határozat), ezt 2020 januárjában adtuk át
hivatalosan.
A Mátyásföldi és a Rákoskeresztúri Mentőállomásnak továbbra is gyűjtünk
eszközvásárlásra. Ezt a célt fogalmaztuk meg, és kitűzésünket maradéktalanul
teljesítettük.
Takács László gyógykezelésére – műtétjére a kapott SZJA 1%-ot kifizettük (59/2019.
határozat) A kapott 41ezer forintot 100 ezer forintra egészítettük ki.
Honlapunk a www.remenygyermekeinkert.hu címen továbbra is működik, Kiss László
alapító tagunk naprakészen vezeti; munkánkról, tevékenységünkről itt mindig számot adunk.

Az Alapítvány 60/2020. szám alatt, szavazás után egyhangúlag – 3 szavazat – elfogadta a
2019. évi működésről szóló beszámolót.
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Kissné Csók Margit a felügyelőbizottság részéről elmondta, hogy az alapítvány működése a
2019. évben továbbra is törvényes, gazdálkodása megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak,
ezért javasolta a 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló előterjesztését és
elfogadását.
Az alapítvány bevallásai:
NAV_1929 Bevallás és adatszolgáltatás társasági adóról 2019. évről: elkészült,
megküldtük.
Minden más bevallás: KÖZ és 08 is határidőben elkészült, azokat hivatali kapunkon
keresztül meg is küldtük.
Országos Bírósági Hivatal _ OB-GEPI-PK 542 Jelentés az alapítvány közhasznúsági
tevékenységéről: elkészült, jelen jegyzőkönyv csatolása után megküldésre kerül.
Dr. Nagy Kálmánné szóbeli kiegészítésben részletezte az elmúlt év pénzügyi történéseit,
illetve kifejtette, hogy az alapítvány a vállalt feladatait sokkal nehezebben tudja ellátni.

Az Alapítvány 61/2020. szám alatt – szavazás után egyhangúlag elfogadta- a számviteli
törvény szerinti pénzügyi beszámolót is.
Dr. Nagy Kálmánné előterjesztette:
Az alapítvány 2019. évi munkájáról, annak hasznosságáról közhasznúsági jelentésünk is
elkészült, azt a Bírósági Hivatalnak éves jelentésünk mellékleteként küldjük meg, mint
bármikor megtekinthető közadatot.
A Bírósági Hivatal alapítványunkat továbbra is támogatható közhasznú alapítványként tartja
nyilván, így továbbra is megkaphatjuk a felajánlott SZJA 1%-ot.
Az Alapítvány a 62/2020. szám alatt ugyanúgy egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági
jelentést.
A jelenléti ív, a pénzügyi beszámoló, és a közhasznúsági jelentés jelen jegyzőkönyv
mellékleteit képezik.
A jegyzőkönyv lezárva: 17h 10 perckor.

Kmf.

_________________________________

_________________________________

Ratkovszky-Nagy Nikolett
hitelesítő

Katrinák Zsombor
jegyzőkönyvvezető

