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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A CSABAGYÖNGYE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET
2013. évi KÖZHASZNÚ környezetvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége

I. Az Egyesület tevékenységéről
A 2013. év egyesületünk életében nagyon jól sikerült:
-

A 2013. év legfontosabb eseménye volt egyesületünk életében, hogy immár
hagyományosan megrendeztük a Madarak és Fák napját, amely egyben a
MOL-Erdei sétány megnyitójának 4. éves évfordulója.

-

Ahogy korábban elhatároztuk, miszerint a Csabagyöngye és a Kálvária
ösvényeket, az itt lévő útjelzőket, a Gomba sziklánál lévő kilátót folyamatosan
karbantartjuk, valamint az általunk kialakított Szent Ferenc tisztáson most két
kőrisfát ültettünk el. Az egyik a nemzetiségek fája volt. A másikat elhunyt
elnökhelyettesünk emlékére ültettük el.

-

Szervezői és résztvevői voltunk a szintén hagyományos Falutakarításnak, amit
minden év áprilisában tartunk. Ebben sok civil szervezet mellett az
Önkormányzat képviselői is részt vettek.

-

idén a NEA pályázaton 250 eFt-ot, az Önkormányzati pályázaton 100 eFt-ot
nyertünk.

-

kértük tagjainkat, ismerőseinket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel egyesületünk
részére. 121.785 Ft érkezett a számlánkra.

-

A Hortobágyi Madárkórház igazgatójának meghívására egy nagyszerű
kirándulást szerveztünk („örökbe fogadtunk” egy tartósan sérült madarat), ahol
nemcsak a Madárkórházzal, annak tevékenységével, hanem a Hortobággyal
is megismerkedtünk. Sok gyerek is részt vett, ami tovább segített bennünket
abban, hogy a gyerekek szeressék és óvják a természetet, az állatokat és
környezetet.
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Korrekt, partneri viszony van a település Önkormányzatával. Minden
bennünket érintő kérdésben megfogalmazzuk véleményünket, javaslatokat
teszünk (elsősorban) a környezetvédelmet érintő rendeletek, szabályzatok
megalkotásánál.

II. Pénzügyi beszámoló
Egyesületünk az alapszabálynak rendelkezései szerint elkészítette a 2013. évre
vonatkozó közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, működése megfelel a
vonatkozó törvények (egyesülési, valamint a közhasznú szervezetek) előírásainak.
Az Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységéről készült beszámoló tartalmazza a
törvény által előírt tartalommal készített éves mérlegét és eredmény kimutatását, a
közhasznúsági és kiegészítő mellékleteket. (www.piliscsabagyongye.hu)
Vezető tisztségviselőink semmilyen juttatásban nem részesültek.
Egyesületünk 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A közhasznú jogállás feltételeinek teljesítése, azok mutatói:
-

Az előző két év egybeszámított adózott eredménye pozitív (559 eFt)
Az SZJA (1%) kiutalt összege meghaladja a bevétel 2 %-át (9,3%)
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek meghaladják a
90 %-ot.

Az Egyesület közzéteszi a törvény által előírt tartalommal készített 2013. évi
közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját.
Az Egyesület tevékenysége, a gazdálkodásának főbb adatai nyilvánosak, azokba
bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.
A honlapon (www.piliscsabagyongye.hu) az Egyesület beszámolója megtekinthető.

Piliscsaba, 2013. február 28.

Jóváhagyta: a Csabagyöngye Egyesület taggyűlése

Németh András
elnök
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