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1.
adatok E Fí-ban

Sor-

A tétel megnevezése

szám

Előző ev(ek)

Tárgtev

helvesbítései

1. A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.4. sorok)

2.

1. Közhasznú célúműködésre kapott támogatás

3.

a. alapítótól

4.
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5.
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f.

9.
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1 701 169
0

egyéb
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10.
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11
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l5.

1
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17.

3. Értékcsötkenési leírás

18.

4. Egyéb ráfordítások

.

1 695 413

5 756
0
1 701 169
1

Anyagjellegű ráfordítások

19.

ebből: továbbutalt támogatás

20.
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21.

6. Rendkívüli ráíordítások

22. E. Vál

lal

1

kozási tevékenység ráfordításai (1.6. sorok)

23,

1.

24,

2, Személyi jellegű ráfordítások

25.

3. Ertékcsökkenési leírás

26.

4. Egyéb ráíordítások

27.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

28.

6. Rendkívüli ráfordítások

29.

F. Összes ráfordítás (D+E)

Anyagjellegű ráfordítások
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KözHAszNúsÁGI JELENTEs

Magyar Kármentő Alap 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves
beszámolőiához
1.) Általános táiékoztatás

A Magy ar Kórmentő Alap alapítdsa, j ogállósa:

A Kármentő Alapot

a

Kormány hozta létre, a 252/2010. (X.21,.) Kormányrendelettel.
8200Veszprém, Megyeháztér1".

Az.\Iapszékhelye:

Aclószáma:

18204216-1-19

A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

Az Alap könywezetésére, beszámolój ának elké s z7tésére, gazdálko dására vonatk o zó
az alapítványokra előírt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni

an

252/ 2010.(X.21.) Korm. rendelet 2§. (3) bekezdése.

Az Alap

javára befizetett összegek, adományok közérdekú célra történő

kötelezettségvállalásnak minősülrrek. (Korm.rend. 5.§ (a)bek.)

Az Adóhatóság (NAV) a Kármentő Alapba történő befizetéseket jogszabáIyaiban

az

alábbiak szerint minősíti:
- a Társasági és osztalékadórőI szőIó 1996. évi LXXK. tv, 7. §-a értelmében a
Kármentő Alapnak adott támogatás, térítésnélküliadomány értékének5a %-áva|
lehet csökkenteni az adóalapot - mint a kiemelkedően közhasznú besorolással
r en d elke z

sz

eru

ez

et ekn

ek

közcélú ailomóny - a jogszabáIy értelmében a közhaszní szervezet,
kiemelkedően közhasznú szerv ezet t észére térítésmentesenjuttatott termék illetve
szolgáLtaás - után aíafizetési kötelezettség nem terheli az adományozót
a személyi jöaedelemadó 1_ o/o-őnakigénybevételérejogosulttá vált az AIap- miután
a1996.éviCXXVI.tv.4§(l)bekezdésében a Magyar Kármentő Alap nevesítve lett.

- mint
-

ő

Alapítósának célja:

A

Magyarországon eddig bekövet,kezett legnagyobb ökológiai katasztrófa, az ajkai
térségben2010. október 4-én bekö..retkezett súlyos veszélyhelyzetet előidéző
vörösiszap-ömlés kárcsultiainak szé]_es körú nemzeti és nemzetközi összefogással
történő megsegítése azzal,hogy az Alap bevételeire, múködéséreés az annak terhére
nyúj tandó támo gatásra e rende le t szab á|y alt kell al ka lmazni.

Az

AIapforrásainak felhasznalási céljait a Korm.rendelet 9. §-aftszLetezi.

],

Támogatást kizárólag a katasztrófával közvetlenül érintett Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely helyi önkormány zataí ígényelhetrek.

2

A Kdrmentő Alap kepaiselete, legfőbb szeív)e:
Legfőbb szerve: a Veszprém Megyei Kármentő Bizottság

A Bizottság létszárna alapításkor 7 íővolt,

a312/2010. (XII.23.) Korm, rendelet módosítását követóen

8 főre

bóvült.

A Kírmentő Bizottsdg tagjai:

-

-

LasztoviczaJenő a Bizottság elrröke, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság e]rröke
Dr. Zsédenyi Imre a Bizottságeln<ikhelyettese, a Veszprém Megyei Önkormányzat
íőjegyzője
Dr. Tol1ár Tibor - OKF gazdaságíőigazgatGhelyettes, a beltigyminiszter által
kijelöl| akaászbófavédelmi szetvezet állományáb a tattoző szeméIy,
Toldi Tamás - Devecser település polgármestere,
Tili Károly - Kolontár település polgármestere,
Marton LászIő - Somlóvásárhely település polgármestere
Ekes JózseÍ - a Veszprém meg|ei 0i. számú7rszággyűlési egyéni választókerület
országgyűIési képviselője, a Bizottság teljes jogú tagja.
Kullmarrrr Ádam - szaktanácsadó, a Budapesú Nyíi tarsadalom IntézetAlapítvány
kijelöltképviselője (Módosítás 312/2010. (XII.23.)Korm. rendelet alapján)

A Korm. rendelet

7. §. (1) bekezdése értelmében 3 fós Felügyelő Bizottság elfienőrzi a
Bizottság döntéseit, az Alap gazdálko dását.

A Felügyelő Bizottság tagjai:
- HorváÜ Mária - a Bizottság elrröke,

-

a Veszprém Megyei ÖnkormányzatHivatala
Gazdasági Iroda Y ezetője,
Dr. Nagylaki Csilla - Veszprém Megyei Közigazgatási HivatalYezetője,
Wallerné Fuit Anikó - APEH Központi FőigazgatóságTájékoztatási és Koordinációs
FőosztáIy OsztáIyvezetője - megbízúsa 2011,02,224n lejárt, helyette 2011_,02.23-tól
Dr. Jaraba Valéria - NAV Közép-dunántuli Regionális Adó Főigazgatósága Jogi,
TájékoztatásiésTörvényességiFőosztáIyánakFőosztáIyvezetője

A Kármentő Bizottság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket dijazás és
költségtérítésnélkül v égztk.
Képui*letre - és abeszdmoló alaírására - jogosult:

o

Lasztovicza|enőaKármentőBizottságelrröke

Az Alappal

kapcsolatos adminisztratív tevékenységeta Veszprém Megyei Védelmi
Bizottság Titkársá ga v é gzi.

A

Kármentő Alap könywizsgálatát a Kármentő Bizottság rnegbtzásából a RENES
Könywizsgáló és GazdaságsTanácsadó Kft-t (8400 Ajka, Mester u. 1.) lá§a el.

Az Alap számviteli - könywezetési,

beszámoló készítés- tevékenységétmegbízási
szerződéssel a LÁNCZI KönywusgáIó, Gazdasági Tanácsadó Kít. végzi (székhelye:
8230 Balatonftired, Szöllősi u.35/ a.).

J

2.) 20í.0. évi közhasznú éves beszámoló

A

Kormányrendelet alapján a Magyar Kármentó Alap könywezetésére, beszámolókészítéséreaz alapitványokra előirt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ennek megfelelően az Alapbeszárnolási és könywezetési rendje a számviteli törvény
előírásai mellett a többször módosított 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
alapítványokra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve lett kialakítva.

A

2010. évi, közhasznítegyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai:

A

Sorsz
l
2.

ezer forintban
tétel mesnevezése

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

7,

I.

ó95 5ó6

Készletek

II. Követelések

IIL Ertékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

|55 224

l

C. Akrív iddbeli elhatúrolások

ll EszKöz öK
12.

l

B. Forgóeszközök

8.

l0.

0

I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

6.

Tdrsvév

A. Befektetett eszközök

J.

5.

Előző év

@

5 602

KrÍ vÁ0 össz ts z

ttl

D. Saját tóke

l3.

I. Induló tőke

l4.

II.

540342

l 70l

168

l 70t

168

l 70l

168

Tőkeváltozás

l5.

III. Lekötött

l6,

IV. Ertékelésitartalék

l7.

V. Tárgyévi eredmény köáasmú tevékenységből

l8.

V L T ár gl

ev

tartalék

i

er e dm ény v ál l al koz ás

i

t ev ékerty s égb

ő

l

l9. E. Céltartalék

0

20. F. Kötelezettségek

0

2l.

I. H átras orolt kötelezetts égek

22.

II. H ossztj lej áratú kötelezettségek

23.

IIL Rövid lejáratú kötelezettségek

24. G. passzív időbeli elhatárolások
25,

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK) öSSZESEN

0

l 70l

tó8
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2010. évi közhasznú tevékenységeredmény-kimutatásának

főbb adatai

:

adatok E Ft-ban

A, Osszes közhasznú tevékenység bevéteIe
1. Közhasznú célúműködésre kapott támogatás

2. P ály ázati úton el nyert támog atás
3. Közhasznú tevékenységből származő bevétel

2, Személyi jellegű ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráforditásai

G, Adózás előttivállalkozási eredmény (B.E)

l.

Tárgyév! vállalkozási eredmény (G.H)

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

5

A Kármentő Alap 2010. évben ktzárőLag az
meghatáro zoft közcéIű tevékenységetfolytatott.

Alapító által kormányrendeletben

Az

AIap bevételeit a belíöldi és külföldi befizetett adományok, a lekotések után járó
banki kamatok - kiadásait a három önkormányzat részére,a Bizottság döntése
értelmébenkiutalt támogatások jelentik.

A

támogatás kiutalása során elszámolási előlegként kerül könyvelésre, majd az
önkormányzat elszámolása után - az esetleges különbözetvísszautalásával
egyidejúleg
- Iesz végleges támogatásként (ráfordításként) könyvelve.
Múködése során egyéb koltségek, ráfordítások az Alap terhére nem számolhatók el.

A Kármentő Alap belső szabáIyzaái - a sajátosságokat figyelembe véve - elkészültek.
Ez jelenti az SZMSZ, a Gazdasági Ügyrend, a Számvitel-politikai SzabáIyzat és a
Pérrzkezelési Szabály zat Bizottság általi elfogadását.

3.) A Kármentő
A Kórmentő Alap

201,0. eui bea

Alapnak nyúitott 2010. évi támogatások
ételek befizetők szerinti bontósban:

Belföldi támogatások:
magánszemély adományai

adományai
tám,
belíöldi váIlalk., egyéb szervezetek
önkormányzatoktámogatásai
-

belföldi maginszemélyek
- postai befzetések, telefonos

807.235.A5Ft - 47,6%
377,1,97.348 Ft
430,037.897 Ft
72a.728.801,Ft

120,730.910Ft

Külföldi támogatások:

kföldi magánszemélyek adományai
külfötdi vál7alkozás, szervezet

-

-

Ft -

42,5

'l.U8.694.956 Ft

-

46.717.678Ft

-

7.695.412.634Et

-

97,3 oll

%

7,1%

27.536.685Ft

1,6

19.180.993

1,,"l, %

2,7|'/o

%

december 37-i

100

Egyéb beaételek:

Banki kamatbevételek

5.756.251,Ft

Ebbő1:

- pénzngylleg ténylegesen realizált bevétel
- akűv időbeli elhatárolásként előírt (2010.évet illető) bevétel

154.881 Ft

5.60t370 Ft

oÁ
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4.)

Kármentő Alapból nyúitott támogatások

A Kármentő Bizottság döntései (határozatai) alapjan
az alábbi kifizetések történtek:

a Kármentő

Alapból

2010.1,2.31,-ig

ezer forintban

Támogatási célok
Devecser
- Egyszeri gyorssegély
- Albérleti kieg. Máltai Szer.szolg.

miatti üím.
Átmeneti elhelyezés, ellátás tám.

- Egészségkárosodás
-

- Y álla|ko zások támo

-

gaása

Használtcikk kereskedők közvetett

30.000 3.400 2.050
20.000
100
9.500 2.600
45.000 7,500
30.000 1,000
-

12.200

138.574 14.500 2.750

155.224

tám.(piac) 4.074

osszesen:

Önkormányzat
Kolontár Somlóvásárh. Eevütt

-

-

35.450
20.000
52.500
31.000
4.074

Az önkormány zatok támogatásigénylő kérelmeiről a Bizottsá g haározattal dönt, majda Védelmi Bizoftság előkészítésével- az önkormányzatokkal megkötésre kerülnek a
TámogatásiSzerződések és tételes elszámolási kötelezettség előirása mellett, kiutalásra
kerülnek az Alapbőla támogatások.

A

Támogatásí Szerződések értelmébena meghatározott célra utalt támogatások

kereteket jelentenek, amelyekkel
önkormányzatoknak

A

el kell számolrriuk.

a szerződés szerinti határidőig

az

felhasználás elszámolásának tételes dokumentálását, szabályszerúségét a
könyvelőiroda leellenőrzi, esetleges visszautalásokat könyveli, ezt követően kerüi

végleges támogatásként (raíordításként) elszámolásra a célszerinti juttatás.

20]0. december 31,-ig - mint mérleg fordulónapi1 - u fenti támogatási keretek
elszámolása még nem történt meg, ezétt a mérlegben követelésként/ elszámolási
előlegként kell kimutatri azokat.
A mérlegkészítésidejéig a fenti támogatások elszámolása megtörtént.

5.) kimutatás

a

vaslon felhasználásáról

A Magyar Kármentő Alap vagyona - eszközök

eFt volt.

értéke- 2010. december 31-én 1,701.168

Ezen belül

o

apénzeszki)zök zárő állománya

1.540.342 eFt

ebbő1:

a számlave zető pénzintézetn.éllekötve
a kamatbev étel az Alap bevételeivel együtt kizáróIag a

károsultak támogatására használható fel.

1.200.000 eFt

7

o
o

zfuó á7Lornánya
mint a beszámotási időszakban kiutalt, elszámolási előlegként
nyilvántartott önkormányzati támogatás
köaetelések

akűa idóbeli

elhatórolós

számlavezetőpénzintézeitéllekötöttpénzeknemrealizál!
banki kamata
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a mérlegben a saját tókeuel egyező

összeg - miután 201,0. évben a kiutalt támogatások elszámolása még nem történt meg.

Aközhasznú eredményt2}11. évben a tóketartalélúa kell helyezni, ami a következő évek
támogatásainak

f

orrását jelenti.

6.) Cél szerinti

juttatások kimutatása

A Magyar Kármentő Alapot létrehozó kormányrendelet 9. §-a nevesitt azokata célokat,
amelyekre az Alap bevételeit fel lehet használni.
A kormányrendelet szigorúan előtla az adományok felhasználásának menetét, a
Kármentő Bizottság l<ztőIag döntési jogosultságát.
Az önkormányzatok támogatásigénylő kérelmeiről a Bizottsá ghaározattal dönt, majda Védelmi Bizottság előkészítésével- az önkormányzatokkal megkötésre kerülnek a
TámogatásiSzeruődések és tételes elszámolási kötelezettség mellett kiutalásra kerülnek
az AIapbóI a támogatások. Ellenórzését a könyvelőiroda v égzi.

A

célszerinti juttatásokról

a

kimutaásokat

a Védelmi Bizottság

önkormányzatonkénti bontásban - mérleg mellékletét képezi.

vezeti,

7.) Rövid szakmai beszámoló
MAL Zrt. tulajdonában lévó vörösiszap tározó átszakadása
következtében bekövetkezett Magyarország eddig legnagyobb ökológiai katasztróíája,
ami az ajkai térségbenveszélyhelyzetet idézett eIő, az ott élők élet- egészségi-és
munkafeltételeit súlyosan károsítva.
2010. október 4-én az ajkai

A vörösiszap-ömlés károsul§ainak széles körú nemzeti és nemzetközi összefogással
történó megsegítéseérdekébena Kormány, 252/2010. (X.21.) Kormányrendeletével
létrehozta a Magyar Kármentő Alapot.
A Kormányrendeletben e|őirta, hogy az Alap bevételeire, múködésére és az annak
terhére nyújtandó támogatásokra a rendelet szabáIyait kell alkalmazni.
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A Kormány ez év elején átváIlalta a települések károsultjai lakhatással kapcsolatos
jogos igényeinek megtérítését- tönkrement házaik helyett új házak,lakások építése
vagy használtak vétele, azok berendezése, ingóságok pótlása - amit eredetileg a
Magyar Kármentő Alap finanszítozott vo]na.
Ezt követóen hozta meg a Kármentő Bizoftságahatározatát,hogy a Kármentő Alapon
még rendelkezésre áIIó, közel 1.8 milliárd Ft a három érintett település közösségi
céljaira legyen fordítható - valamennyi károsult lakos érdekétszem előtt tartva.
Indokolja ezt a döntést, hogy a katasztrófa hatása a közvetlenül károsult családokon
kívüI valamennyi lakost, a települések egész inírastrukturáját, váIlalkozásaik helyzetét
rendkívül negatívan érintette, az önkormányzatok saját bevételeinek - helyi adókon
kereszti.il - jelentős csökkenését is eredményezve a következő években. Számos
váIlalkozás ment tönkre, családok koltoztek el a tragédiát követően - elsősorban
Devecser várost érintve.

A települések élet- és munkafeltételeinek újrateremtésétcéIzó un. közösségi célú
fejlesztésekre jelenleg van kidolgozás alatt az a fejlesztési stratégiai terv, aminek
kivitelezése - és az Alapből való finanszitozása, mint a térségrevitalizációjanak
támogatása - az elkövetkező két év jelentős feladata lesz.
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