Közhasznúsági jelentés
A Kiskunsági Nemzeti Park Közhasznú Alapítvány
2006. évi gazdálkodásáró!
A KNP Alapítvány 2006. évi működését összefoglalóan alapvetően meghatározta, hogy a
bevételek nem fedezték teljes körűen a kiadásokat.
A bevételeink növekedtek az előző évhez képest, többletbevételt jelentett ebben az évben
hogy a Nemzeti Civil Program pályázatán a működéshez 250 e Ft-ot támogatást kapott az
alapítvány. A kamatbevétel kevesebb, az SZJA 1 % támogatásából pedig több bevétel
realizálódott a tárgyévben. Összességében megállapítható hogy a bevétele az alapítványnak
megduplázódott.. A kiadások nagyságrendje, pedig kevesebb volt mint a megelőző évben.
Igy is azonban 2006. évben a kiadások 259 e Ft-tal haladták meg a befolyt tényleges
bevételeket.
Bevételeink: kamatbevétel
alapítói támogatás
SZJA 1 %.os befizetés APEH utalás
Nemzeti Civil Program támogatása

118 e Ft (előző évben 186 e Ft)
nem volt 2006. évben
184 e Ft ( előző évben 118 e Ft)
250 e Ft

A 2006. év összes bevétele: 552.351 Ft( előző évben 277.930 Ft)
Saját pénzeszközökfelhasználása:
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően és az Alapítvány alapító okiratában lefektetett
célkitűzések alapján bevételeink jelentős részét a Kuratórium által meghirdetett
természetvédelmi tárgyú pályázatok díjazására fordítottuk, összesen 225.000 Ft összegben.
Tételesen:
Képzőművészeti pályázatra „Madarak és Fák Napja „ rendezvényre:
Középiskolás diákok természetvédelmi célú táboroztatás és terepgyakorlat
Középiskolás, főiskolás diákok pályamunkái díjazására
Összesen:

25.000 Ft
80.000 Ft
120.000 Ft
225.000 Ft

Előző évben ez az összeg 255.000 Ft volt.
A pályázatok kiírása, benyújtása illetve értékelése a Kuratórium által meghatározott
feltételeknek és határidőknek megfelelően történt meg.
A pályadíjak ünnepélyes átadására az december 14-én került sor.
A kiadások ténylegesen 797.421 Ft ra teljesültek, ebből a legnagyobb tétel a pályázatokra és
táboroztatásra kiűzetett összegen kívül, 199.980 Ft a pályázatból elnyert támogatásból honlap
készítés és üzemeltetés, a honlap elérhetősége www.knpa.hu ‚ ettől várjuk azt ‚ hogy az
alapítványjobban ismert lesz, a pályamunkák is felkerülnek folyamatosan a honlapra.

Egyéb költségek pályázatok hirdetési díja, ügyintéző személyi jellegű kiadásai, egyéb
kiadások. A második félévtől megszüntettük a megbízásos jogviszonyt a kiadások
csökkentése érdekében.
A fentiekben vázoltak alapján megállapítható, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány
2006. évben is az alapító okiratban lefektetett célkitűzések megvalósítása érdekében
működött.
A 7 fős Kuratórium 2 alkalommal ülésezett, mindkét esetben határozatképes volt. A
Kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában végezték, anyagi juttatásban nem
részesültek az alapítványtól.
A Kuratórium valamennyi tagjának, valamint a pénzügyeket, az adminisztrációt és a
pályázatokat értékelő kollégáknak egész évi munkájukért köszönetünket fejezzük ki.
Kecskemét, 2007. március 26.
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