Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület
2094 Nagykovácsi Telki út 3.

Közhasznúsági jelentés a 2006. Évről
Egyesületünk a 12 Pk.60.248/2004/2. számú bejegyzés alapján közhasznú
szervezetnek minősül.
A) Egyesületünk a 2006-os évben környezetvédelemmel kapcsolatos
célkitűzéseit úgy kívánta megvalósítani, hogy Nagykovácsiban és
környékén népszerűsíti a kerti zöldhulladék újrahasznosításának
módját, másrészt támogatja a vadgesztenyefák korai tűzelhalása
elleni védekezést a permetezés finanszírozásával. Ehhez a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál még 2005-ben meghirdetett
pályázatban nyertünk támogatást, melynek folyósítása és felhasználása
már a 2006 év feladata lett. A pályázati pénzből és lakossági
támogatásból egyesületünk vásárolt 55 db komposztládát és egy aprító
berendezést, melyeket térítésmentesen bocsátott az érdeklődők
részére, az aprítót kölcsönöztük, míg a komposztládát végleges
használatra adtuk át. Emellett két alkalommal, májusban és
szeptemberben rendeltük meg és finanszíroztuk vadgesztenyefák és
egyéb köztéri fák permetezését.
B) Egyesületünk a központi költségvetéstől 2006 évben nem részesült
támogatásban.
C) Egyesületünk 2006 évben nem nyújtott cél szerinti támogatást.
D) Az államháztartástól pályázat útján 250,000 Ft-ot nyertünk a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól.
E) Az SZJA 1%-ából tárgyévben nem részesültünk támogatásban.
F) A helyi önkormányzattól 30,000 Ft támogatást kaptunk közhasznú
tevékenységünk megvalósításához.
G) Vezető tisztségviselőink nem részesülnek semminemű díjazásban.
Az Egyesület NYITÓ vagyona 2006.01.01-én: 130,332 Ft (101,271 Ft
folyószámlán nyilvántartott összeg, 29,061 Ft készpénz )
Egyesületünk vagyonváltozása a 2006-os év során:
Bevételek:
1.
17,000 Ft tagdíj befizetés
2. 443,920 Ft magánszemélyektől kapott támogatás
3.
30,000 Ft helyi önkormányzattól kapott támogatás
4.
18,144 Ft banki kamat jóváírása
5. 250,000 Ft pályázaton nyert támogatás
Kiadások
1.
24,351 Ft alapítvány fenntartása (posta, bankktsg, domain név)
2.
32,987 Ft aprítógép vásárlása
3. 452,904 Ft ( 55db komposzt láda beszerzése, gesztenyefák
permetezése )
Bevételek összesen: 759,064 Ft
Kiadások összesen: 510,242 Ft
A vagyon változása összesen : +248,822 Ft

Az egyesület ZÁRÓ vagyona 2006.12.31-én : 379,154 Ft
A vagyon összetétele:
1.
15,486 Ft folyószámlán
2.
39,064 Ft készpénz
3. 324,604 Ft lekötött betét
Egyesületünk ezúton köszöni meg támogatásaikat, és kéri, hogy
lehetőségeikhez mérten a jövőben is támogassák céljainak megvalósítását!

Bárdos Zsuzsanna
Az egyesület elnöke

