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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A CSABAGYÖNGYE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET
2014. évi KÖZHASZNÚ környezetvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége

A 2014. év egyesületünk életében nagyon sikeresnek tekinthető:
-

A 2014. év legfontosabb eseménye volt egyesületünk életében, hogy immár
hagyományosan megrendeztük 5. alkalommal a Madarak és Fák napját,
amely egyben a MOL-Erdei sétány megnyitójának 5. éves évfordulója.
Bevált a tervünk, a Gomba szikla – Szent Ferenc tisztás – Ördögoltár szikla
vonal csatlakozott az országos kék-túra vonalához. Ennek eredménye is
látszik, sokkal több a turista, de még tájfutó versenyeknek is színtere lett ez a
rész.
Ahogy korábban minden évben, a Csabagyöngye és a Kálvária ösvényeket,
az itt lévő útjelzőket, a Gomba sziklánál lévő kilátót folyamatosan
karbantartottuk, sőt új útjelző táblákat is készítettünk és az általunk kialakított
Szent Ferenc tisztáson most is két kőrisfát ültettünk el. Az egyik a Madarak
fája volt, amelyet – stílusosan – Dr. Déri János, a Hortobágyi Madárkórház
igazgatója segítségével ültettünk el. A másik a Föld fája volt, amelyet a
piliscsabai gyerekek ültettek el. A gyerekek számára rajzversenyt hirdettünk,
ahol értékes nyereményeket nyerhettek. Többek között (3 kategóriában)
családi belépőket kaptak a budapesti állatkertbe, a szentendrei skanzenbe és
a budakeszi vadasparkba. A Hortobágyi Madárkórház egy nagyon színvonalas
bemutatót tartott, amelyen Dr. Déri János elmesélte a kórház működését,
majd röptető madárbemutató is volt a résztvevők – különösen a gyerekek –
nagy örömére.

-

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

-

2014-ben a NEA pályázaton nem nyertünk, míg az Önkormányzati pályázaton
85 eFt-ot nyertünk.

-

kértük tagjainkat, ismerőseinket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel egyesületünk
részére. 110.562 Ft érkezett a számlánkra.

-

augusztusban a parlagfüvet irtottuk nehezen, de sikerrel

-

A Hortobágyi Madárkórházban „örökbe fogadott” tartósan sérült madár
élelmezését továbbra is támogatjuk és az idén 10 eFt-ot utaltunk át erre a
célra a kórháznak.
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-

Hagyományteremtő szándékkal Egyesületünk tagjainak és családtagjainak,
valamint mindenkinek, aki a Csabagyöngyén lakik megrendeztük a
„Szomszédoló grill-party”- t, azzal a nem titkolt céllal, hogy további lakók
lépjenek be az egyesületbe, illetve, hogy jobban megismerjük egymást, igazi,
egymást segítő és támogató szomszédok legyünk. A rendezvény hatalmas
sikert aratott minden tekintetben, a taglétszámunk is növekedett.

-

Korrekt, partneri viszony van a település Önkormányzatával. Minden
bennünket érintő kérdésben megfogalmazzuk véleményünket, javaslatokat
teszünk, elsősorban a környezetvédelmet érintő rendeletek, szabályzatok
megalkotásánál.

Egyesületünk az alapszabálynak rendelkezései szerint elkészítette a 2014. évre
vonatkozó közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, működése megfelel a
vonatkozó törvények (egyesülési, valamint a közhasznú szervezetek) előírásainak.
Az Egyesület 2014. 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 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A közhasznú jogállás feltételeinek teljesítése, azok mutatói:
-

Az előző két év egybeszámított adózott eredménye pozitív (435 eFt)
Az SZJA (1%) kiutalt összege meghaladja a bevétel 2 %-át (11%)
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek meghaladják a
90 %-ot.

Az Egyesület közzéteszi a törvény által előírt tartalommal készített 2014. 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, 2015. május 18.
Jóváhagyta: a Csabagyöngye Egyesület taggyűlése

Németh András
elnök

------------------------------------------------------------------------------------------------------TE. 4368
www.piliscsabagyongye.hu
Adószám: 18709292-113

