KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSERHÁT TERMÉSZETI ÉS
KULTURÁLIS ÉRTÉKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL
I. Szervezet bemutatás:
Az Alapítványt 2005 évben jegyezték be, illetve vette nyilvántartásba a Nógrád Megyei
Bíróság.
Bejegyzési szám: Pk. 60.114/2004/4.
Adószám: 18641262-1-12

Alapítója a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
Képviselője és elnöke Frenyó Gábor.
Az alapítvány jegyzett tőkéje: 100.000 Ft.
Tevékenységi köre Balassagyarmat kistérségben a természet és környezet védelme, valamint
az ott található kulturális értékek védelmére terjed ki.
Az alapítvány célja: Balassagyarmat kistérség természeti területein az ökológiai egyensúly
fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A
biodiverzitás fenntartása és a kistérség természeti képe szempontjából fontos és
veszélyeztetett területek megóvása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati
védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok
finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és
megvalósítása.
II. Közhasznú tevékenység beszámolója:
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi területeken végzi:
a)
tudományos tevékenység, kutatás
b)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
c)
természetvédelem, állatvédelem
d)
környezetvédelem
e)
a Cserhát és Ipoly-völgy kulturális értékeinek megőrzése.
2007-ban végzett tevékenységek:
1. Az alapítvány 2005-ben indított egy programot melynek célja a természetvédelmen
belül a kistérség területén lévő források feltérképezése, a vizek minőségére vonatkozó
vizsgálatok elvégeztetése és az eredmények a lakosság számára való közzététele.
Ez a program azért különleges jelentőségű, mert ebben a térségben több forrás található,
melyből többet ivóvízként is használnak a helyi lakosok. A források meglétének értékét
felismerve, valamint a lakosság egészségének megőrzésének érdekében tartottuk
fontosnak e programot elindítani. Ezáltal a helyi állampolgárok megismerhetik, hol és
milyen minőségű (iható vagy nem iható) források találhatóak a Balassagyarmati
kistérségben. Valamint e tevékenységünk által kívánjuk felhívni az országos és helyi
vízügyekben illetékes szervek figyelmét a vízminőség megőrzésének fontosságára. A
program támogatására 2006. januárjában pályázatot adott be az alapítvány a
Környezetvédelmi és Vízügyi minisztériumba. A pályázat sikerét a Minisztérium
400.000.-Ft-os támogatással segítette. A programot sikeresen befejeztük, elkészült az
eredményeket bemutató prospektus, amelyet eljuttattunk az érintett települések
polgármestereinek és a támogatással is elszámoltunk a minisztérium felé, sikerült a
megadott költségkereten belül maradni, sőt 18.000 Ft támogatást még vissza is utaltunk
a támogató számlájára.

2. Tevékenységünk fontos eleme a több mint 20 éves múltra visszatekintő évente
megrendezésre kerülő Természetvédelmi és Ornitológia tábor, melynek megrendezését
megalakulásunk óta támogatjuk. A tábort a Duna – Ipoly Nemzeti Park területén, a
térségben élő gyermekek számára tartjuk. A tábor célja többek közt: a madárvédelem,
természetvédő gondolkodásra való nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés ezen témákban.
3. Az alapítvány tovább dolgozott azért, hogy a szerintünk elhibázott Észak-Kelet Pest és
Nógrád megyei hulladékkezelő projekt keretében a Nógrádmarcali lerakó bővítése ne
történhessen meg a tervezett formában, ezért fellebbezést nyújtottunk be az építési
engedéllyel szemben, továbbá az egységes környezethasználati engedéllyel szemben is.
4. 2006. évben megnyert pályázat eredményeként 2007-től munkába állt egy nonprofit
ügyintézői tanfolyamon végzett kolléganő (Milyan Mihályné), aki nagyban segítette
az alapítvány munkáját.
5. Egyes madárfajok védelmén belül fontos tevékenysége a kistérség területén lévő
természetes gyurgyalag telepek karbantartása és a fészkelésre való alkalmasságának
biztosítása.
6. Megrendeztük a nemzetközi madár megfigyelő napot Drégelypalánkon, melyen 102 fő
vett részt.
7. Részt vettünk az Ökológiai Intézet által szervezett munkába, melynek célja a régióban
működő környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének
összehangolása.
8. Vásároltunk egy faapríték készítő gépet, mellyel a Szügyben folyó komposztálást
népszerűsítő tevékenységünk hatékonyságát kívánjuk növelni, ehhez is kapcsolódik az
az oktatás, amit Szügy községben szerveztünk és témája a házi komposztálás
népszerűsítése volt.
9. Alapítványunk igyekszik minél inkább megismertetni tevékenységét a kistérség
kulturális rendezvényein, ennek keretében 2007-ben is részt vettünk: a Drégelypalánki
Várjátékokon, és a Dejtári Falunapon.
10. Szintén 2007-ben a régiós együttműködésnek köszönhetően a "Zőld Akció Egyesület
által szervezett tanulmányúton vettünk részt, melynek célja a Szlovák "jó példák"
megismerése volt a szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás területén.
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
Anyagköltség
Oktatás, továbbképzési költség
Utazási és kiküldetési költség
Posta, telefon és Internet költség
Egyéb szolgáltatások igénybevétele (könyvelés, stb.)
Bankköltség
Jövedelem és bérköltség + TB járulék költsége
Munkaadói járulék költsége
EHO költség
Hatósági díjak, illetékek
Terv szerinti értékcsökkenés
Kisértékű tárgyi eszközök egyösszegű költsége
Összesen
IV. Számviteli Beszámoló:

2.438.-Ft
108.520.-Ft
15.174.- Ft
46.810.-Ft
573.256.-Ft
13.913.-Ft
711.600.- Ft
16.200.- Ft
14.700.- Ft
7.500.- Ft
48.422.-Ft
9.998.-Ft
1.568.531.-Ft

A, Egyszerűsített Közhasznú Éves Beszámoló Mérlege
2007 Év
Megnevezés
Tárgyév (E Ft-ban)
Eszközök (Aktívák):
A. Befektetett eszközök
B. Forgó eszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (Aktívák) összesen:
Források (Passzívák):
D. Saját tőke
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (Passzívák) összesen:
A mérleg főösszeg: 1.371.000 Ft
B, Egyszerűsített Közhasznú Beszámoló Eredménykimutatása
2006 Év
Megnevezés
Tárgyév (E Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes Bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes tevékenyég költségei
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási Eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
A tárgyévi közhasznú eredmény 94.000 Ft

303
1.068
121
1.371
1.255

1.371

1.663
1.663
1.569
1.569

94

V. 2007 évben központi költségvetési szervtől 725.000.-Ft támogatásban részesült az
Alapítvány. Egyéb támogatást az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől az Alapítvány nem kapott.
VI. 2007 évben tisztségviselők részére juttatás nem történt. Semmilyen más egyéb személyi
jellegű kifizetés nem volt.
VII. A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány a 2007-es év folyamán nem
részesült költségvetési támogatásban.
Szügy, 2008. 05. 05.
……………………………………
Frenyó Gábor
Kuratórium Elnöke
Elfogadta

