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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöllés esetén másolt - nem írható

mezők.)

Neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Nyilvántartásiszám:

10131_Í011I—IoIoloIoIoIoI3l

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

121011161

Nyomtatva: 2017.05.30 13.40.09
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
~ 03 Kecskeméti

Tárgyév:

I

Törvényszék

2

j

1 j 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet

D

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapftvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Település: Kecskemét

I

Közterület neve: Liszt Ferenc

119.

Házszám:

I

Lépcsőház:

Emelet:

Közterület jellege:

I

I

lutca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:
Település:

ww

Közterület neve:
Házszám:

I

Közterület jellege:

I

Emelet:
Lépcsőház:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Anyaszervezet)

I

Ajtó:

I

I

fl-I0I0I0I0I0I0I3~

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezeti Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezeti Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Dr. Iványosi-Szabó András

Képviselő aláírása:
Keltezés:

Az eredetjve~

Kecskemét

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapitvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

S.

Forgóeszközök

2 925

7 597

2 925

7 597

1

1

2926

7598

Sajáttőke

2703

4046

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 673

1 673

II. Tőkeváltozás/eredmény

987

1 030

I. Készletek
II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESzKÖZÖKŐSSzE5EN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenysegből)

43

1 343

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

223

158

223

158

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel
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Szervezeti Jogi személy szervezeti egység neve:
kiskunsági Nemzet Park Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző óv
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző óv

előző óv
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

495

1 996

495

1 996

372

1 996

372

1 996

29

20

29

20

A. Összes bevétel (1+-2-’-3+4)

524

2 016

524

2 016

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

524

2 016

524

2 016

5. Anyagjellegű ráfordítások

413

479

413

479

o

o

o

o

68

19

68

19

O

175

O

175

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

481

673

481

673

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

481

673

481

673

43

1343

43

1343

1 343

43

1 343

ebből:
-

-

tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
támogatások

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatasai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
rafordítasai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-ID)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be!
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapíwány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző óv

előző óv
helyesbítése

(Adatokezerforinwan)

Összesen

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző óv

előző óv
helyesbítése

tárgyóv

előző óv

előző óv
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

366

105

366

105

215

150

215

150

S. Helyi önkormányzati
költsegvetesi tamogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatarozott reszének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
E. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.±0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

fl

[~]

Igen

Nem
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1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1~ken~~ Nemzeti Park Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

Település:

lKkt

I

Közterület neve: Liszt Ferenc
Házszám:

119.

I

Lépcsőház:

I

I

Közterület jellege:

I

Emelet:

lutca

I
I

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:

ÜLELI

I

Közterület neve:
Házszám:

J

Lépcsőház:

Közterület jellege:
Emelet:

Ajtó:

~~.~.IQI6I1I0I0I3l 11I9I9I0VI~I~J
1J—~l~— 1010 10 10 I 010 I

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám: (“Anyaszervezet)

~ —I~ —E~

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

I
I
I

I

IDr. Iványosi-Szabó András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
2016-től megkezdtük egy komplex szemléletmóddal kialakított, gyerekeknek szóló természetvédelmi
társasjáték kifejlesztését A Játék számos tudományterületen dolgozó szakember (biológus, ökológus,
geográfus, mentálhigénikus, gyógypedagógus, családterapeuta) együttes, összehangolt fejlesztő
munkájának eredménye lesz, így a Játék nem csak természettudományos ismeretet közöl, hanem a Játék
szabályrendszere, átadott információi bár régóta ismert, de napjainkban még kevésbé elterjedt,
pedagógiai módszerek alkalmazásával készül a környezetétől legtöbb hatást befogadó és ezekre
legérzékenyebb, legveszélyeztetettebb 8-12 éves korosztály részére. Az alapítvány kiadásában megjelent a
térség egyetlen, természetes körülmények között képződő építökövét bemutató „Talpalatnyi kő Elveszett
emlékeink nyomában A Darázskő” c. könyv változatlan tartalmú, második kiadása
—

—

—

—

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

I

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ITermészetvédelem
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

I

11996. évi LIII. tv.

~ A természetvédelem kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportJa: IHelyi lakosság, általános
középiskolás diákok

és

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
190000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az alapítvány alapvető célja atermészeti értékek és területek megőrzése, tartós megőrzésük biztosítása
Ennek erdekeben kozossegi programokat szervezett kulönboző korosztájyu diakok, lakossag szamara
Bugacon, nepszerüsítő kiadvanyok megvalosítasaval

I
I

;~
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

5.Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Magánszemélyek támogatása

Tárgyév
0

176

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(Összesen)

O

176

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

176

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratórium tagja és elnöke

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztsé9viselőknek nyújtott
juttatás (mindosszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Tárgyév (2)
O

Előző év (1)

O
Tárgy év (2)

O

O
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
524

2 016

215

150

G. Korrigált bevétel [B.(C+D+E+F)]

309

1 866

FI. Összes ráfordítás (kiadás)

481

673

O

O

481

673

43

1 343

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szolo
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
E Az Európai Unió strukturális alapjaiból, Illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
3. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé9et végző személyek száma
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. ~ (4) a) [(B1+B2)/2

>

Nem

1.000.000, Ft)
-

D

EcW. 32. ~ (4) b) [K1+K2’=OJ
Ectv. 32. ~ (4) c) [(11+12-Al-A 2)/(H1+H2)>=0,25]

D

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. ~ (5) a) [(C1+C2)I(G1+G2) ~=0, 02)
Ectv. 32. ~ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)’=0,5)
EcW.32..~(5)c)[(L1+L2)/2~=l0fő)

Ny.v.:L0 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhető be!
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése: NEA-UN-16-M-1224 számú „Együtt a Két Víz köze természeti értékeiért” c. projekt
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.31-2017.03.30.

Támogatási összeg:

368 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg: 105 147

-

tárgyévben folyósított összeg:

L
fl
fl

105 147

368 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

86 605

Felhalmozási

18 542

Összesen:

105147
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként elszámolásra kerültek az alapítvány mindennapi működéséhez szükséges költségelc
könyvelési díj, weboldal fenntartási költsége, az alapítvány mindennapi ügymenetét segítő laptop működését
:ámogató eszközfejlesztés költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységét a természeti értékek és területek védelmét népszerűsítő
programjait különböző korosztáiyú diákok és a lakosság bevonásával végzi. Meghirdetett programjai, elkészített
kiadványai a társadalom részéről kevésbé Ismert, természeti környezetünk értékeit, a társadalom természeti
környezetéhez való viszonyát, tevékenységének hatását, következményeit és felelősségét mutatja be. Támogatott
programjainkkal megvalósulhatott a természetvédelem népszerűsítése, a természetvédelmi ismeretek nyújtása és a
természetvédelem területén végzett munkák propagálása.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel
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2016.

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 2016. évi Ifjú Kócsagőr Program nyertes párosának támogatása
Támogató megnevezése:

Hortobágyi Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

fl
fl

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31

Támogatási összeg:

250 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

58 588

-

tárgyévben felhasznált összeg: 58 588

.

tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

58 588

Felhalmozási

o

Összesen:

58588
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

támogatás eredményeként elszámolásra kerültek 2016. évi Ifjú Kócsagőr Program országos természeüsmereti
tanulmányt verseny nyertes párosának, (Matula ás Tutajos) díjban részesült ifjú kócsagőrnek és mentorának a Tan
Nemzeti Parkba (Szerbia) történő szakmai tanulmány Út szállás, utazás ás étkezési költségei.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
42 Y-Triász, melynek tagjai a 30Y zenekar, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet ás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
2013-bim létrehozta az „Ifjú Kócsagör” programot, tekintettel a fiatalok kiemelkedő szerepére a
:ermészetvédelemben.
k programban a Földművelésügyi Minisztérium, a 10 Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Főváros Önkormányzat
Rendészeti Igazgatósága együttműködésének köszönhetően a több száz jelentkezőből kiválasztott gyakornokok a
nemzeti parkokban ismerkedhettek meg a gyakorlati természetvédelem titkaivai. A programban diákoknak
eljesítendő kethetes nyari gyakorlatot augusztus vegi, nemzeti parkonkenti területi dontő zarta, melyet a Kiskunsagi
Nemzeti Parkban szeptember 28-30. között megrendezett országos döntő zárt~
—

—

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.30 13.40.10
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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PK-242

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 2016. évi Ifjú Kócsagőr Program nyertes párosának támogatása
Támogató megnevezése:

Humánis HRS Group Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

D
D
D
[Xl

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

160

000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

117 000

-

tárgyévben felhasznált összeg: 117 000

-

tárgyévben folyósított összeg:

160 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

117 000

Felhalmozási

o

Összesen:

117000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként elszámolásra kerültek 2016. évi Ifjú Kócsagőr Program országos természetismereti
tanulmányi verseny Mórahalmon megrendezésre kerülő Országos döntő résztvevőinek szállás költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
~z ‘(-Triász, melynek tagjai a 30Y zenekar, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet ás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
?013-ban létrehozta az „Ifjú Kócsagőr” programot, tekintettel a fIatalok kiemelkedő szerepére a
ermészetvédelemben.
A programban a Földművelésügyi Minisztérium, a 10 Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Főváros Onkormányzat
Rendészeti Igazgatósága együttműködésének köszönhetően a több száz jelenikezőből kiválasztott gyakornokok a
nemzeti parkokban ismerkedhettek meg a gyakorlati természetvédelem titkaival. A programban diákoknak
eljesitendő kethetes nyari gyakorlatot augusztus vegi, nemzeti parkonk8htl teruleti dontő zarta, melyet a Kiskunsagi
Nemzeti Parkban szeptember 28-30. között megrendezett országos tíőntő zárt~\
—

—

Ny v 1 O A nyomtatvány papir alapon nem kuldhetó be’
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megegyező,
h~te~es rnáso~t~

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közbasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapitvány

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Bácsvíz Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

L
El
El
[~]

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

250 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg: o

-

tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

El

vissza nem térítendő

IX

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

o

Felhalmozási

o

Összesen:

o
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként kapott pénzbeli támogatás, Ismeretterjesztő fotóalbum ás képeskönyv kiadására történő
íelhasználása folyamatban.

Az Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
„Az eurázsiai sztyeppék természeti öröksége, a Kazak napkelettől a puszták nyugati, magyar kapujáig” című
magyar-kazak természettudományi ismeretterjesztő fotóalbum ás képeskönyv kiadását célzó természetismereti
népszerűsítő tevékenység megvalósítása érdekében zajló program.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

megegyező,
h~te~es máso~at

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

~1~1
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egyszerűsített beszámolója és közhaszmísági melléklete
2016. év

PK242

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzet Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

D
D
[~]

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 500 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg:

o

-

tárgyévben folyósított összeg:

1 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

o

Felhalmozási

o

Összesen:

o
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként kapott pénzbeli támogatás, természetísmeret népszerűsítő programok érdekében
történő felhasználása folyamatban.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Környezettudatos gondolkodást, a fenntartható fejlődés elvét segítő táj ás természetvédelmi célú társadalmi
szemléletformá]ást szolgáló népszerűsítő programok (így komplex szemléletmóddal kialakított, gyerekeknek szóló
Éermészetvédelmí társasjáték) megvalósítása érdekében zajló program.

Nys.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

‘~

Nyomtatva 20170530134010

Az eredetwej
megegyező,

-

Si~
fnr~rf:4

~

A kettős beszámolója
könyvvitelt vezető
egyéb szervezet
egyszerűsített
és közhasznúsági
melléklete
PK-242

t~jJ~j~

2016év

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kit.

nemzetközi forrás

D
D
D

más gazdálkodó

[~]

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 098 125

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg:

o

-

tárgyévben folyósított összeg:

1 098 125

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

O

Felhalmozási

o

Összesen:

o
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként kapott pénzbeli támogatás, természetismereti népszerűsítő programok érdekében
történő felhasználása folyamatban.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
rermészetvédelemmel kapcsolatos oktató ás nevelő tevékenységéhez kötődő, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság Természet Házában, valamint működési területén zajló terepi programok, kirándulások, versenyek ás
:ermészetismereti foglalkozások többek között madárvédelem a ház körül, kiránduljunk a KNP-be programok
szervezéséhez és megvalósítása.
—

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

—
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

~3j~1

2016. év

PK-242

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Holland Nagykövetség
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

D

nemzetközi forrás

D

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

724 223

..

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg:

o

-

tárgyévben folyósított összeg:

724 223

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

Q

Felhalmozási

o
o

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
~ támogatás eredményeként kapott pénzbeli támogatás, természetismereti népszerűsítő oktató ás nevelő
tevékenysége érdekében történő felhasználása folyamatban.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
rermészetismereti oktató, nevelő ás szemléletformáló, fiataloknak szóló kiadványok, Így a ~Városlakó a
:ermészetben? Mit tehetünk természeti értékeink védelméért” c. gyermekeknek szóló mesekönyv ás a ~‚Föld alatti
ritkaság A földikutya” témájú gyermekeknek szóló könyv megvalósítása.
—

—

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettősbeszámolója
könyvvitelt vezető
egyéb szervezet
egyszerűsített
és közhasznúsági
melléklete
PK-242
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2016. év

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

KMJV Önkormányzata

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

D

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

L

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

574 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg: o

-

tárgyévben folyósított összeg:

574 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

Q

Felhalmozási

o

Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás eredményeként kapott pénzbeli támogatás, „Együtt Kecskemét város természetvédelmének
népszerüsítéséért” c. tevékenysége érdekében történő felhasználása folyamatban.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
rermészetismereti oktató, nevelő ás szemléletformáló, fiataloknak szóló kiadvány, Így a „Városlakó a természetben?
Mit tehetünk természeti értékeink védelméért” C. gyermekeknek szóló mesekönyv nyomdai kivitelezésének
megvalósítása.
-

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kűldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

~

PK-242

2016. év

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

KM.JV Önkormányzata
központi költségvetés

D

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

[1
El

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

250 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg: o

-

tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

o

Dologi

o

Felhalmozási

o

Összesen:

o
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás eredményeként kapott pénzbeli tánwgatás, ismeretterjesztő fotóalbum és képeskönyv kiadására történő
~elhasználása folyamatban.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
„Az eurázsiai sztyeppék természeti öröksége, a Kazak napkelettöl a puszták nyugati, magyar kapujáig” című
niagyar-kazak természettudományi ismeretterjesztő fotóalbum és képeskönyv kiadását célzó természetismereti
népszerűsítő tevékenység kiadása érdekében zajló program.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomt~tva: 2017.05.30 13.40.10
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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PK-242
2016. év

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

Csatolt mellékletek

PK-142-O1 Könyvvizsgálói Jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

D
D
D

Eredetivel rendelkezik:
PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

D

Eredetivel rendelkezik:
PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

D

Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Erededvel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

D
D
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Nyomtatva: 2017.05.30 13.40.10
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