KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSERHÁT TERMÉSZETI ÉS
KULTURÁLIS ÉRTÉKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL
I. Szervezet bemutatása:
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.
2010-ben végzett tevékenységeink:
1. Tanulmányutat szerveztünk Hárskútra, a megújuló energiák felhasználásának
vizsgálatára
2. Részt vettünk a Természet és Környezetvédő Szervezetek XX. Országos találkozóján
Hortobágyon ahol megerősítették elnökünket Frenyó Gábor Országos Erdőtanácsi
tagságát.
3. A B.É.K.A. hadtesttel közös szemétszedést szerveztünk a Szalatnyi erdőben.
4. Megszerveztük a Fülemülék éjszakáját, a kistérség két településén (Dejtáron, és
Szügyben) az eseményen több mint ötven; főként helyi fiatal vett részt.
5. Három gyurgyalag fészkelő-telepet igazított meg a madarak érkezése előtt 3
önkéntesünk.
6. Megjelentünk Balassagyarmaton a kistérségi kavalkádon, ahol az MME-vel közös
standon állítottunk ki és tevékenységünk iránt mintegy 50 látogató érdeklődött.
7. Két önkéntesünk fűkaszával élőhely kezelést végzett a védett leánykökörcsin
élőhelyén, melynek virága alapítványunk logójában is fellelhető.
8. Karbantartottuk a több mint ötven odut számláló odutelepünket, melyekből kirepült
116 széncinege, 29 mezei veréb, 9 kékcinege, 7 nyaktekercs.

9. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen megszerveztük a hagyományos
Természetvédelmi és Ornitológiai tábor Dejtáron, amin összességében 36 fő vett részt
valamely programon.
10. Augusztus 7-én kiállítottunk a vadásznapon Varsányban több mint 80 érdeklődővel
váltottunk szót.
11. A Dejtári falunapra is meghívást kaptunk régi partnerünktől a Fonótól 08.22-re, ahol is
40-50 „falunapozó” tekintette meg sátrunkat.
12. Tájékoztatott az APEH, hogy az alapítványunknak felajánlott 1% összege 2010-ben is
meghaladta az előző évit.
13. Szeptemberben a gyurgyalagok elvonulása után önkénteseink ismét megigazították a
homokfalakat.
14. Figyelemmel kísértük a tervezett Ipoly-hídra vezető út nyomvonalának a kialakítását,
hogy a NATURA 2000-es területet megóvjuk.
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
IV. Számviteli Beszámoló:
A, Egyszerűsített Közhasznú Éves Beszámoló Mérlege
2009 Év
Megnevezés
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:

Tárgyév (E Ft-ban)

A mérleg főösszeg: 2.344.000 Ft
B, Egyszerűsített Közhasznú Beszámoló Eredmény-kimutatása
2010 Év
Megnevezés
Tárgyév (E Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.184
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes Bevétel
1.184
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1.138
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes tevékenyég költségei
1.138
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási Eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
46
A tárgyévi közhasznú eredmény 247.000 Ft

421
2.099
0
2.520
2.390

2.520

V. 2010. évben központi költségvetési szervtől 355.000.-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. 2010. évben a tisztségviselők juttatásban nem részesültek. Semmilyen más egyéb
személyi jellegű kifizetés nem volt.
VII. A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány a 2010-es év folyamán 355.000
Ft költségvetési támogatásban részesült.
Szügy, 2011. 05. 21.
……………………………………
Frenyó Gábor
Kuratórium Elnöke
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány
közgyűlése 2011. 05.30-i ülésén elfogadta.

