KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSERHÁT TERMÉSZETI ÉS
KULTURÁLIS ÉRTÉKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. 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.
2008-ban végzett tevékenységek:
1. 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.
2. 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. Sajnálatos módon a tervezett formában, ezért fellebbezést
nyújtottunk be az építési engedéllyel szemben, továbbá az egységes
környezethasználati engedéllyel szemben is.
3. A Szügyi Önkormányzathoz elfogadta a kerti avar és hulladék égetésére vonatkozó
rendeletet, melynek elkészítését alapítványunk kezdeményezte.
4. Balassagyarmaton megrendezték a Civil Majálist, melyen
képviseltette magát.

alapítványunk is

5. A 2006. évben megnyert pályázat eredményeként 2008-tól munkába állt Osztrozics
Pálné, aki nagyban segítette az alapítvány munkáját.
6. Egyes madárfajok védelmén belül fontos tevékenysége a kistérség területén lévő
természetes gyurgyalag telepek karbantartása és a fészkelésre való alkalmasságának
biztosítása.
7. Megrendeztük a fülemülék éjszakáját 5 környező településen és mindösszesen 112 fő
vett részt a rendezvényeken.
8. Alapítványunk igyekszik minél inkább megismertetni tevékenységét a kistérség
kulturális rendezvényein, ennek keretében 2008-ban is részt vettünk: a Drégelypalánki
Várjátékokon, és a Dejtári Falunapon
9. 2008 volt az első év, amikor jogosulttá váltunk gyűjteni az 1%-ot. Sikeres munkánk
bizonyítéka, hogy már az első alkalommal 93.284 Ft felajánlásáról értesített az APEH.
10. Szügy község külterületén több illegális hulladéklerakó helyet derítettünk fel és kértük
az Önkormányzattól a szükséges intézkedések megtételét.
11. .Megszerveztük Dejtár és Szügy községben a klímaváltozásról szóló filmek vetítését a
falu-tévékben
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

41.855.-Ft
0.-Ft
0.-Ft
60.656.-Ft
177.946.-Ft
21.369.-Ft
1.395.200.- Ft
32.400.- Ft
23.400.- Ft
8.000.- Ft
53.076.-Ft
54.290.-Ft
1.868.192.-Ft

IV. Számviteli Beszámoló:
A, Egyszerűsített Közhasznú Éves Beszámoló Mérlege
2008 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:

250
1.623
0
2.213
2.097

2.213

A mérleg főösszeg: 1.371.000 Ft
B, Egyszerűsített Közhasznú Beszámoló Eredménykimutatása
2008 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 842.000 Ft

2.710
2.710
1.868
1.868

842

V. 2008 évben központi költségvetési szervtől 452.000.-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. 2008 évben tisztségviselők részére juttatás nem történt. Semmilyen más egyéb személyi
jellegű kifizetés nem volt.
VII. A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány a 2008-as év folyamán 452.000
Ft költségvetési támogatásban részesült.
Szügy, 2009. 02. 17.
……………………………………
Frenyó Gábor
Kuratórium Elnöke
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány
közgyűlése 2009. 05.23-i ülésén elfogadta.

