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TA R TA LM I B ESZ Á MO LÓ
2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel
megvalósított, és jelentősebb szakmai programunk is volt, ami mind szakmailag, mind társadalmi
hatásait tekintve sikeresnek mondható. Három külön programról írnánk nagyon röviden:
•

•
•

•

•

•
•
•

Természetvédelmi táborok: 2007-ben 6 tábort szervezünk, összesen 113 fő gyermek, és 19 fő felnőtt
részvevővel. A táborok során komoly szemléletformálási munkát, és több esetben természetvédelmi
szakmai munkát is elvégeztünk. A sikerességet a gyerekektől kapott későbbi levelek, és a tanév
folyamán lebonyolított ifjúsági programok sikeressége indikálja. A programot az ICSSZEM, Mobiltas
támogatta.
Környezeti nevelési törekvéseink révén új köteteink jelentek meg, fenntartottuk egy társszervezettel
a folyóiratunkat, a Zöld Híradót, helyi idegenforgalmi kalauzt jelentettünk meg.
Rally program folytatódott a műszaki sportok környezeti hatásainak mérséklése: A programot a Kövi
„Partnerség” alap és Nemzet Civil Alap támogatásával valósítottuk meg azért, hogy a különböző
természetben űzött sportok környezeti terhelését csökkentsük, és a műszaki sportot űzőkkel
párbeszéden alapuló problémamegoldást vigyünk véghez. A program kapcsán helyszíni
ellenőrzéseket tartottunk, együttműködtünk rendvédelmi szervekkel, egy sikeres konferencia zajlott
le, elindult fenntartottuk a 2005-ben létrehozott honlapot (www.tüske.hu – természetben űzött
sportok környezeti hatásai), több helyi egyeztetés zajlott sportolókkal, és a médiaszereplések
kapcsán a mai napig keresnek bennünket különböző helyekről. Kiadtunk egy brosúrát és térképet
készítettünk motorosoknak, hogy hol nem zavarják a természeti értékeket.
Modell területe lettünk a UNDP GEF finanszírozással zajló Élő Tisza programnak, ami kapcsán
gazdafórumokat, lakossági programokat szerveztünk. Újból helyi lapot hoztunk létre 4 év szünet
után, és a városi közélet még aktívabb szereplőivé váltunk véleményformálással.
Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program (mint átfogó fenntartható fejlődési
modellkezdeményezés) számtalan területen ért el eredményt 2007-ben is – persze további jelentős
mennyiségű munkát igényel a program. Ezen munka az alábbi lépéseket tettük meg: Az állattartás
infrastrukturális hátterének megteremtésére és magángazdálkodók állattartási próbálkozásainak
ösztönzésére folytattuk bértartási szolgáltatást kiépítését, ami kapcsán lótartásban meg is
teremtettük az első feltételeket, és juhtartásban jelenleg is több pályázattal próbálkozunk. A Magyar
Természetvédők Szövetségének szakmai partnerségével agrár-környezetvédelemi tanácsadó
szolgálatot tartottunk fenn, hogy segítsük a kisgazdálkdók törekvéseit, és segítsük az Nemzeti Agrárkörnyezetvédelemi Programhoz való kapcsolódásukat. Elkezdtünk magántulajdonú földek gyűjtését
a tájrehabilitációs programunk szakmai céljaihoz és ezáltal egy természetvédelmi közbirtokosság
létrehozását. Létrehoztuk a Fekete István Oktatóközpontot, hogy az ökoturisztikai és konferenciaturizmusból adódó szolgáltatásokkal segítsük helyben az idegenforgalomból élők szolgáltatásának
fenntartását.
Számos pályázati programmal több kezdeményezést kezdtünk el elősegíteni, amelyek a Túrkevei
Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program részelemeiként annak szakmai céljait segítik.
2007-ben a kezdeti nehézségek után stabilizálódott a működésünk, és szeptembertől tudtuk
visszavenni főállású munkatársainak, mely státuszokat azóta is megőriztünk.
Egyesületünk nem csupán helyi szinten látott el alapvető fontosságú civil feladatokat 2007-ben sem,
hanem de regionális hatású környezet- és természetvédelmi feladatokat a Nimfea Természetvédelmi
Egyesülettel együttműködve több területen lát el. Társadalmilag aktív, folyamatos van jelen helyi
médiában, önkormányzati képviselőt jutatott a Túrkevei képviselő-testületbe, tagságával részt vesz a
zöld mozgalom munkájában, civilszervezetként példaértékű aktivitást lát el a kistérségben.
Kiemelten közhasznú szervezet, és mind a helyi fejlesztésekben, mind a regionális környezet- és
természetvédelmi feladatokban már megkerülhetetlen.
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Szervezetünk Kelet-Magyarországon aktív, leginkább Jász-Nagykun-Szolnok megy déli részén. Ezen a
területen nagyon sok magánszeméllyel, sok hatósággal egyre komolyabb szolgáltatási tevékenységet is végez. A
programokat átlagban 3-4 főállású, vagy szerződéses, közel 10 szakmai önkéntes bonyolította le. Egyéb
önkéntesinek száma elérte a 30 főt, és közel másik 30 aktív tag járult hozzá az egyesület kiemelten közhasznú
tevékenységeinek lebonyolításához. Az egyesület programjaival közel 15-20 ezren kerültek kapcsolatba éves
szinten, plusz a híradások kapcsán azokról értesülők. 2007-ben már közel 10000 fő vette igénybe a szervezet
szolgáltatásait. A szervezet helyi Leader helyi közösségi tag, aktív közéleti szerepvállaló szervezet, saját helyi
lapja és kábeltelevíziós műsora van. Mi üzemeltetjük a helyi teleházat, és elnökünk a helyi civil fórum elnökségi
tagja. Fő tevékenysége a vidékfejlesztés, így társadalmi hasznossága sokrétű.
Az egyesület nagyon aktív, sok programot bonyolító szervezet, így 2007-ben 23 önálló szakmai program
megvalósításán dolgozott, 7 nemzetközi programban vett részt, honlapján, és más médiumokban közel 200
alkalommal adott hírt tevékenységéről. A költségvetési megszorítások ellenére fenntartotta társadalmi
szolgáltatásait a helyi lakosságnak, és szakmai tevékenységei aktívak voltak. Átlagban 4 fős főállású személyi
háttere nem csak helyi fejlesztések, hanem a helyi civil közélet motorját is képezik.
Egyesületünk kizárólag vidéki térségekben fejti ki munkáját, és vidékfejlesztéssel, fenntartható
tájhasználattal, vidéki népesség megtartó programjaival hátrányos szociális helyzetű, és sokszor kisebbségi
csoportok számára nyújt közvetett szolgáltatást, készített HEFOP pályázatot nők munkahelyi integrációjának és
munkaerő piaci helyzetének javítására. Szakmai (jogi) érdekképviseleti munkája kapcsán szinte kizárólag a vidéki
népesség számára végez érdekképviseleti munkát olyan hiányterületek, ahol más azt el nem végzi, így
programjaival az társadalmi esélyegyenlőség magvalósulásához kíván jelentősen hozzájárulni.

KÉT PROGRAMUNKRÓL BŐVEBBEN SZÁMOLUNK BE:
Fekete István Oktatóközpont fenntartása
Egyesületünk az eddigi évekhez hasonlóan 2007-2008-as időszakban is folytatta a természetvédelmi,
környezeti nevelési programjait, hiszen alapvető célul tűztük ki, hogy szemléletformálással igyekszünk a
fiatalokat bevonni a természet és környezetvédelem problémáiba. Természetesen nem csak a fiatalok, hanem a
lakosság szemléletformálására, szakmai továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektetünk.
2007 februárjától kezdődően az alábbi jeles napokról történt megemlékezés a helyi civil szervezetek és
iskolák bevonásával:
 Február 2. Vizes élőhelyek világnapja: Előadás a Réhelyi Túzokrezervátumban. Az előadáson mintegy 35
érdeklődő vett részt.
 Március 22: a Víz világnapja alkalmából egy Internetes vetélkedőt indítottunk, melyet három fordulóban
valósítottunk meg. A víz napjától a Föld napjáig tartott a vetélkedő. Az első fordulóban a vízzel
kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk a csapatoknak, a 2. fordulóban a természetvédelmi
kérdéskör volt, még a Föld napján a földrajzzal kapcsolatos tudásra voltunk kíváncsiak. A vetélkedőre
összesen, országos szinten 26 csapat regisztrált. A csapatok 3 fősek voltak. Így a rendezvényen 78 fő vett
részt.
 A víz világnapjával kapcsolatosan előadásokat is tartottunk, a túrkevei Kossuth Lajos Általános Iskolában
27-en, a Széchenyi úti óvodában pedig 16-an hallgatták meg a képes előadást.
 Május 10: Madarak és fák napja alkalmából előadássorozatot tartottunk a Fekete István
Oktatóközpontban, terepi foglalkozással egybekötve. A 3 előadást a túrkevei iskolákból összesen több
mint 100 gyerek hallgatta végig.
 Junius 5. Környezetvédelmi Világnap: június 12-én a jeles nappal kapcsolatosan tartottunk előadást a
környezetvédelmi problémákról a Református Általános Iskola 6-7 osztályosai számára, mintegy 50
főnek
 Október 6-7. Madármegfigyelési Világnap. Két helyszínen, Túrkevei indulással a Kenderesszigeti –
halastavakra, illetve Kisújszállási indulással szintén a Kenderesszigeti – halastavakra vezetett a
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kerékpáros túra, ahol madárgyűrűzéssel tettük érdekessé a programot. A két napon összesen 97-en
vettek részt a rendezvényen.
 Okóberben került sor az Autómentes hét keretén belül utcai akciónapra, Szolnokon, ahol a levegő
szennyezésére, a kamionok okozta autósforgalom veszélyeire hívtuk fel a figyelmet. A rendezvényen
mintegy 300 fő fordult meg, közötte több iskolás csoport is.
Előadások: az egyesület számos felkérésnek tesz eleget, mind helyben, mind más városokban. A támogatási
időszakban az alábbi előadásokat tartottuk (2007. február – 2008 március):
 Február 19. Hulladékgazdálkodás, Kisújszállás, Móricz Ginnázium
 Március 13. Környezeti nevelés a FIOK-ban, Mezőtúr, Közösségi ház
 Április 14. Curie versenyen való részvétel, Szolnok
 Április 16. Globális környezeti problémák, 4 előadás, Kisújszállás, Móricz Gimnázium 11-12-es gyerek
 Április 17. Globális környezeti problémák, Szakközépiskola, Kisújszállás
 Április 17. Globális környezeti problémák, Móricz Gimnázium, Kisújszállás, 10-es fiataloknak
 Április 18. Globális környezeti problémák, Túrkeve, Petőfi Általános Iskola, 4-5 osztály
 Április 19. Turisztikai lehetőségek a FIOK-ban, Szolnok
 Április 22. Föld napi beszélgetés, Budapest, DINPI szervezésével
 Április 24. Megújuló energiák. Túrkeve, Kossuth Iskola, kb. 40 fő, 7 osztályos diák
 Április 26. Globális környezeti problémák, Kisújszállás, Móricz Gimnázium, 9-es tanulóknak
 Április 27. Megújuló energiák előadás, Túrkeve, Petőfi Általános Iskola, 2 előadás, kb. 40 fő
 Május 2. Védett növény és állatfajok, Petőfi Általános Iskola, Túrkeve, alsó
 Június 12. Védett természeti értékeink 3 előadás, 1-4 osztályosoknak, Református Általános Iskola,
Túrkeve
 Június 13. Mezőtúr, Terepi program és előadás 20 fő részére Magyaroroszág halai témában
 Június 14. Mezőtúr, Terepi program és előadás 25 fő részére Magyaroroszág halai témában
 Szeptember 11. Mezőtúr, Terepi program és előadás 25- 25 fő részére Magyaroroszág halai témában,
általános iskola 5-8 osztályosok, 2 csoport

Szeptember 20. Halas előadás, Túrkeve Kossuth Általános Iskola, 2 előadás
 Október 2. Deák úti óvoda, előadás a védett állatokról és növényekről
 Október 3. Kossuth Iskola előadás a védett növény és állatvilágról, 70 fő részvételével
 Október 4. Deák úti óvoda, előadás a védett állatokról és növényekről, második csoport
 Október 5-7: Klímakiállítás és előadás a klímavédelemről: Összesen kb. 100 gyermek részvételével
 Február 12. Réhely, Turisztikai lehetőségek a FIOK-ban
 Február 19. Felesleges Áruk Fóruma, kiállítás és kerekasztal, Békéscsaba, mintegy 50 fő részvételével
Természetvédelmi szeminárium:
2007. november 16-18. között szervezetük meg a „Gerinces fajok érdekében végzett természetvédelmi
beavatkozások II.” szemináriumot, mely a 2004-ben indult szemináriumsorozat 7. része volt.
A konferenciára mintegy 110 fő érkezett az ország egész területéről, nemzeti parkokból, egyetemekről, a
Környezetvédelmi Igazgatóságoktól, a Természetvédelmi Hivatalból és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumból is. A szakemberek olyan gerinces fajokkal kapcsolatos védelmi és kutatási tevékenységekről
számoltak be a résztvevőknek, mint a hiúz, a parlagi vipera, vagy a gyöngybagoly. A szeminárium 3 napja alatt neves
előadók tették színessé és érdekessé a programot, köztük Dr. Heltai Miklós és Dr. Szemethy László a Szent István
Egyetemről, Dr. Lanszky József a Kaposvári Egyetemről, Dr. Bihari Zoltán a Debreceni Egyetemről, Gyarmathy István a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától vagy Gubányi András a Magyar Természettudományi Múzeum
munkatársaként. A szeminárium célja kettős volt, egyrészt a szakmai közönség megismerhesse egymás munkáját,
kutatási tevékenységeit az ország egész területére nézve, másrészt kiemelten hiánypótló rendezvény volt, ahol a
szakemberek megbeszélhették tapasztalataikat, átadhatták tudásukat, kapcsolatokra tehettek szert. A szemináriumon
elhangzott előadások anyagai letölthetőek honlapunkról.
Összességében elmondható, hogy igen sikeres szemináriumot zártunk a természetvédelmi szemináriumok
sorozatában.
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Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program
Egyesületünk 2003-óta foglalkozik agár- természetvédelemmel, a mezógazdaság és a környezetvédelem
összehangolásával, s egymás pozitívhatásainak erősítésével a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztései
Program (TTTP) részeként.
Pályázatunk megvalósítása során, olyan tevékenységet végeztünk, amely ezt a célt hívatott szolgálni. A
programban egy fő látta el mind az elméleti mind pedig a szakmai gyakorlati megvalósítás elemeit.
Ilyen volt a különböző gazdafórumok, konferenciák, összejövetelek szervezése, amely során igyekezetünk
a helyi és környékbeli gazdálkodók ismereteit minél környezetkímélőbb és vidékfejlesztési szempontból hasznos
információkkal ellátni.
Illetve igyekeztünk a gazdálkodókkal közös gondolkodás során keresni a választ arra, hogy mi lenne jó a
vidéki népességnek, mivel lehetne a fiatalokat a gazdálkodásra ösztönözni, illetve melyek lehetnek azok a
fejlesztési elképzelések, mint pl. saját kis feldolgozó üzemek kialakítása, stb. amelyeket közösen, összefogással
meg lehetne valósítani.
S amelyek segítenék a saját termelésüket minél gazdaságosabban és minél megbecsültebb irányba való
elmozdítását. A tervezések és a közös elképzelések egyeztetése, partnerkeresés folyamatos, mivel ezek a
tevékenységek ezen programunk lezárulásával nem érnek véget.
Mindemellett állandó agrár- környezetgazdálkodási tanácsadással, szakmai és technikai
segítségnyújtással állunk - a pályázatok, támogatások elkészítésében, igénylésében- a mezőgazdasági termelők
rendelkezésére.
Az egyesület kezelésében lévő hodályban és az ennek környékén található helyi védett, illetve NATURA
2000-s Pásztó pusztán legeltető állattartást folytatunk. Mivel a legeltetés egy olyan természetvédelmi
beavatkozás, amely a gyepek állapotának fenntartásában, és javításában legjobb hatásfokkal bír és
nélkülözhetetlen.
Egyedülálló, úttörő kezdeményezésbe kezdtünk amikor megkezdtük a TTTP- s kapcsán a
természetvédelmi közbirtokosság létrehozását.
Ez leginkább az erdőbirtokosság alapján kitalált természetvédelmi célú szövetkezeti forma azzal a céllal
jön létre, hogy mindazok a magánszemélyek, akik a föld mérete, vagy bármi egyéb ok miatt saját maguk nem
kívánják hasznosítani földterületüket, vagy fontosnak érzik az Alföld tájképi megőrzését, azok felajánlhatják
területeiket a TTTP program számára természetvédelmi célú kezelésre, közös hasznosításra egyesületünknek.
A tulajdonjogok megmaradnak, csak egy baráti használati egyességgel felajánlják a kezelést a TTTP
céljaira. Ezeken a területeken természetvédelmi célú kezelést és biogazdálkodást kívánunk megvalósítani
programunk elemeinek megfelelően.
Ezen a földterületeken legelnek az egyesületi juhok, itt fog megvalósulni bemutató szabadtéri
pásztormúzeumunk, s ezek fenntartását kívánjuk hosszú távon elősegíteni e megoldással.
A jogi részének bonyolítását, az egyesület végzi minden természetvédő szimpatizánsnak akik csatlakozni
kívántak a kezdeményezéshez.
Programunk szerves részét képezte 15 db nőivarú, regisztrált fehér hortobágyi rackajuh beszerzése. Mind
a génmegőrzés, mint pedig a legelő állattartás népszerűsítésében, saját pozitív példával eljárva.
Emellett egyesületünk minden alkalmat megragad, hogy az állatokat megismerhesse és azáltal
megszerethesse a lakosság. Remek alkalom a jószágok népszerűsítésére a Kevi Juhászfesztivál nevű rendezvény,
ahol már második éve van rendezőként feltüntetve az egyesületünk.
Itt a Egyesületünk őshonos magyar fajtákat bemutató standjánál a látogatók megtekinthették a Shagya
arab lovat és csikóját, sőt a ki is próbálhatták a lovaglást. A racka juhok a megjelenésükkel önmagukban is igazi
látványosságok és ismeretterjesztők.
A kontyos kunyhó, a népi gyermekjátékok, a meghívott hagyományos mesterséget űző vendégek, mind
a hagyományőrzést hívattak szolgálni.
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Az állattartási gazdasági egység a fenntartása folyamatos állagmegóvási munkát igényel. Ez azonban
csak időleges megoldás. Ezért ezzel párhuzamosan elkezdtük a hodály teljes és komplex felújításának tervezését,
amely nem csak az épület, de a hozzá tartozó kiszolgáló egységek is magába foglalja, amelyek későbbiekben
majd a tájgazdálkodás bemutató mintaterületként funkcionálnak majd.
Mivel a programunk bővelkedik gyakorlati elemekben, így fontosnak tartjuk, hogy az illetékes Nemzeti
Parkok szakembereivel (Körös- Maros, Hortobágyi) folyamatos egyeztetéseket folytassunk a programunk állását
illetve terveinket illetően. Ezért jelen programunk kapcsán 3 alkalommal folytattunk egyeztető megbeszéléseket
a Nemzeti Parkos szakemberekkel.
Azért is fontos volt az egyeztetés, mivel a legeltetet, s általunk kezelt területeken ürge visszatelepítési
terveik is vannak, s ezért szakmai tanácsadás szükséges, illetve kék vércse ládák is lettek kihelyezve a területre,
amely csak szoros együttműködéssel valósulhatott meg.
A program kommunikálásába több szálon fut, akár személyesen pl. gazdafórumok, konferenciák,
cserelátogatások alkalmával, vagy a nyomtatott médián keresztül. A honlapunkra felkerülő hírek a program
szellemiségében, illetve a saját újságunkban a Zöld Híradóban és a Tájgazdálkodási Hírmondóban is
kommunikáljuk rendszeresen a témát.

6. oldal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herman Ottó Természetvéd Kör
Közhasznúsági jelentés, 2007

Pénzügyi beszámoló
A számviteli beszámoló:
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2

0

0

7

év
adatok E Ft-ban

Sorsz
ám
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A tétel megnevezése

Elz év

b

c

A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
C. Saját tke (12.-16. sorok)
I. INDULÓ TKE / JEGYZETT TKE
II. TKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBL)
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBL
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19.sor)

Ekz év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d
e
7.161

9.916

7.161

9.316
600
9.807

4.241
2.375
1.866
11.402
10.881

9.807
19.723
19.712

11.119

11.212

-238

8.500

429

-23

92

34

92

34

11402

19.723
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2

0

0

7

év
adatok E Ft-ban

Sorsz
A tétel megnevezése
ám
A
b
1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú mködésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b.) központi költségvetéstl
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb
2. pályázati úton elnyert támogatás
3. közhasznú tevékenységbl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT
BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelent bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (A/II+B/2)
E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4
1. Ráfordításként érvényesíthet kiadások
2. Ráfordítást jelent eszközváltozások
3. Ráfordítást jelent elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások
F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1+2+3+4
1. Ráfordításként érvényesíthet kiadások
2. Ráfordítást jelent eszközváltozások
3. Ráfordítást jelent elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások

Elz év
c

Ekz év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d
e

8.399

18.143

8.399

18.143

910
910

5.822
1.570

11.542
6.527

97

74

-

-

8.399

18.143

11.048
7.423

13.218
8.824

1.214
2.411
-

819
3.575
-
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2

0

0

7

év
adatok E Ft-ban
Ekz év(ek)
Sorsz
A tétel megnevezése
Elz év
Tárgyév
ám
helyesbítése
a
b
c
d
e
28
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.)
-1.435
5.744
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
-1.435
5.744
29
eredménye (A/I-E/1-E/4)
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
30
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)
31
H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)
-1.214
-819
Közhasznú tevékenység nem pénzben
-1.214
-819
32
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
Vállalkozási tevékenység nem pénzben
33
realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
34
I. Adózás eltti eredmény B-F/I+-H2
35
J. Fizetend társasági adó
36
K. Tárgyévi eredmény
-238
8500
Közhasznú tevékenység tárgyévi
-238
8500
37
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
38
Eredménye (I-J)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39
A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások
1.072
40
1. Bérköltség
797
41
ebbl - megbízási díjak
42
- tiszteletdíjak
43
2. Személyi jelleg egyéb kifizetések
7
44
3. Bérjárulékok
268
45
B. Pénzügyileg rendezett anyag jelleg ráfordítások
7.254
46
C. Értékcsökkenési leírás
819
47
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg ráfordítások
498
48
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
ebbl: A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként
49
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
50
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege
71
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b) A költségvetési támogatás felhasználását;
Egyesületünk 2006-ban költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
Tkeváltozás

Elz év

Tárgy év

Változás

11.119 eFt

11.212 eFt

0,8 %

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;
Tárgyévben és azt megelz évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott

e) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól kapott támogatás mértékét;
Nemzeti Civil Alapprogram
Észak-Alföldi Kollégium
Nemzeti Civil Alapprogram
Önszervezdés Kollégium
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Kollégium
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Kollégium
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Kollégium
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Kollégium
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Zöld Forrás 2007
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
Ökotárs Alapítvány

Mködési célú pályázat
TTTP program szakmai elemeinek
megvalósítása
Nevelési programunk „Nem szeretem
állatok”
Bonni egyezmény kapcsán szakmai
program
TTTP program szakmai elemeinek
megvalósítása
Pályázatok szakmai megalapozottságát
elkészít program
Éghajlat-barát, ÜHG kibocsátásmentes
intézményekért program és technológiai
bemutatóközpont kialakítása

1200
2080
1300
1260
500
600
2200

Biharugrai II. közösségfejleszt napok

250

Zöld Övezet program

230

f) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét;
A HOTEK tisztségviseli (egy elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag, illetve a fegyelmi és ellenrz
bizottságok tagjai) nem részesülnek e jogszabály hatálya alá es rendszeres költségtérítésben, fizetésben,
tiszteletdíjazásban. 2007-ban e tisztségeket betöltk kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú
feladatvállalásaikat.

10. oldal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

