
Készült a REMÉNY GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (Eger, Töviskes tér 

10. 1/5, levelezési címe: 1085. Budapest, József körút 34. II. emelet 1/B, telefon: (1) 408 7612, 

bankszámlaszám: 11708001-20548609, adószám: 18587999-1-10, nyilvántartási szám: Heves Megyei 

Bíróságon bejegyezve A-911, majd módosítva: 10-01-0000911) 

2018. május 13-i, délután 16 órai 

kezdettel tartott éves rendes kuratóriumi üléséről. 

  

  

  

Jelen vannak: 

Dr. Nagy Kálmánné  kuratóriumi elnök 

Ratkovszky-Nagy Nikolett kuratóriumi tag – hitelesítő 

Neubrand József  kuratóriumi tag 

Kissné Csók Margit  felügyelőbizottság elnöke 

Veres László   felügyelőbizottsági tag 

Kiss Károly   felügyelőbizottsági tag 

Kiss László   alapító 

Katrinák Zsombor  jegyzőkönyvvezető  

  

  

  

Tárgy: az elfogadott napirendi pontok  

 

1. A kuratórium beszámolója a 2017. évről 

2. Javaslat a 2017. évi beszámoló elfogadására 

3. A felügyelő bizottság előterjesztése 

4. A 2017. évi beszámoló elfogadása 

5. A 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása   

  

  

Dr. Nagy Kálmánné 

 

Köszöntötte a megjelenteket a közgyűlésen és megállapította, hogy a közgyűlés teljes számában 

határozatképes. Felkérte Ratkovszky-Nagy Nikolettet a jegyzőkönyv hitelesítésére, és Katrinák 

Zsombort a jegyzőkönyv vezetésére. 

  



1. A kuratórium beszámolója a 2017. év tevékenységéről  

  

  

Dr. Nagy Kálmánné: 

 

Az alapítvány 2005. évtől folyamatosan működött céljai elérésében. Az elmúlt évihez hasonló 

tevékenységet folytattunk. 2014-ben igazoltuk közhasznú besorolásunkat, amelyet bírósági végzésben 

meg is erősítettek. 

2017-ben bevételeink a 2016. évihez képest felére csökkentek, míg működési költségeink nagyban 

csökkentek, arányosak voltak bevételeinkkel. A kiadások terén továbbra sincs munkabér és járulékai 

kifizetés, illetve tavaly a telefonköltségeinket tovább tudtuk csökkenteni. Ebben az évben sincs 

semmifajta tartozásunk. 1.700 ezer forintos egyenlegünk 1.600 ezer forintosra csökkent. 

Egri székhelyünk megszűnt, illetve budapesti irodánk bérletét is megszüntették, így munkánkat a VIII. 

kerületi lakásomban folytatom. Továbbra is mint nyugdíjas, ez évben tiszteletdíj felvétele nélkül 

láttam el feladatomat – így ebben az évben sem volt jövedelem és járulékai terhelés, elszámolás. 

 

A kapott adományokból az év során 1 alkalommal 908.164 Forint értékben tudtunk mentőfelszerelést 

vásárolni. – 41/2016.12.23. határozat, ezt 2017 januárjában adtuk át hivatalosan. 47/2017. határozat 

 

A Mátyásföldi és a Rákoskeresztúri Mentőállomásnak is gyűjtünk eszközvásárlásra továbbra is. 

Ezt a célt fogalmaztuk meg, és célkitűzésünket maradéktalanul teljesítettük. 

A Mátyásföldi Mentőállomásnak 399.900 Forint értékben adtunk még át vásárolt eszközöket. – 

46/2017. - 2017.09.06 határozat. 

 

Kocsis Kevin gyógykezelésére a kapott SZJA 1%-os felajánlásokat kifizettük: 

48/2017. - 2017.10.06. Kocsis Kevin gyógykezelése NAV 1%  50.000 forint 

 

Háztartási eszközöket kaptunk rászoruló családok részére: 

49/2017.- 2017.12.14. - eszközök (BSK Kft. tárgyi adománya) 41.862 forint  

  

Az Alapítvány 50/ 2018. szám alatt, szavazás után egyhangúlag – 3 szavazat – elfogadta a 2017. 

évi működésről szóló beszámolót. 

  

Kissné Csók Margit a felügyelő bizottság részéről elmondta, hogy az alapítvány működése a 2017. 

évben továbbra is törvényes, gazdálkodása megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak, ezért javasolta a 

2017. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló előterjesztését és elfogadását. 

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 51/ 2018. szám alatt – szavazás után egyhangúlag – elfogadta a számviteli törvény 

szerinti pénzügyi beszámolót is. 

Az Alapítvány 52/ 2018. 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 17:10 perckor 

  

  

Kmf 

 

  

 

Ratkovszky- Nagy Nikolett 

hitelesítő 

Katrinák Zsombor 

jegyzőkönyvvezető 


