KISKUNSÁGI NEMZETI PARK ALAPÍTVÁNY
2011. évi
közhasznúsági jelentés

Adószáma: 19043337-1-03

Statisztikai számjele: 19043337 9499 569 03
Címe: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Alapítványunk 1990. év óta fejti ki az alapító okiratában lefektetett cél szerinti tevékenységét
Az alapítók által meghatározott célok:
természetvédelmi nevelés és oktatás fejlesztése, a természetvédelem népszerűsítése,
természetvédelmi tudományos kutatások, természetkímélő gazdálkodás kísérleteinek
támogatása,
természetvédelmi témájú alkotások támogatása,
természetvédelmi idegenforgalom és ökoturizmus fejlesztése,
természetvédelmi élőhely- rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenység,
természeti és kulturális értékek bemutatása kiadványok segítségével.
Az elmúlt években mivel az alapítvány szerény pénzügyi eszközökkel rendelkezet, így súlyozni
kellett a célok között, a kuratórium a nevelés és oktatás fejlesztése valamint a természetvédelem
népszerűsítését választotta stratégiai célként.
Átlagosan az elmúlt években 400-500 e Ft közötti összeget fordítottunk a fenti célokra támogatás
illetve természetbeni juttatás formájában.
Az alapítvány a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeli és nyújt be pályázatokat.
Az elmúlt években a Nemzeti Civil Alapprogram és a Kecskeméti Megyei Önkormányzat által
meghirdetett pályázatokon nyertünk. Az előbbi esetben az alapítvány működésére az utóbbinál pedig,
az oktatás nevelés céljára kaptunk pénzeszközöket.
A pályázatokon kívül a saját befektetéseink kamata, valamint az SZJA 1 % felajánlásából kapott
összegekkel egészítjük ki a pályázati pénzeinket.
„A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Kelt: Kecskemét, 2012.május 25.

Bognár Gábor
Elnök

A Civil Szervezet
közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

BEVEZETÉS
Az elmúlt évekre jellemző volt az alapítvány működésére, hogy a pénzügyi forrásainak szűkössége
miatt, az eredetileg elhatározott célok közül a diákok részére irtunk ki pályázatokat a
természetvédelmi tárgyú témakörökben. A résztvevők köre az óvódás korú gyermekektől, az
általános, középiskolás és főiskolai tanulókig terjedt. Azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy az
eljövendő nemzedék számára, hasznos a természetismeretüket bővítő célokat tűzünk ki.
2011. évben az alábbi célokat hirdettük meg:
- „KNPI fennállásának több mint 35 esztendeje alatt történt kiemelkedő események értékelése és
feldolgozása ”,
- „2011 év madara - széncinege”,
-„2011. év fája – a tiszafa”,
-„2011. év az erdők nemzetközi éve
témakörökben irt ki pályázatokat az alapítvány kuratóriuma.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
1. sz. melléklet tartalmazza

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év
Támogatásnyúj
tó neve
KMJV
Polg. Hiv.
SZJA 1%
SZJA 1%
Összesen

Támogatás

Felhasználás
célja
Időpontja
összege
2011.09.19.
510.000,.2010.
2011.

153.214,200.181,-

Cél szerinti

Felhasználás
összege
0,0,-

Átvitel összege
Elszámolás
(Ft)
határideje
Előző évi
Tárgy évi
510.000,0,153.214,0,-

0,200.181,-

2011.10.31.
2013.05.31.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
2011. év
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás/
Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési
tartalék
T á r g y é v i
eredmény
Közhasznú
tevékenység
t á r g y é v i
eredménye
Vállalkozási
tevékenység
t á r g y é v i
eredménye
Egyéb

Előző évi összeg
(e Ft)
3150
-145

Tárgy évi összeg
(e Ft)
3150
0
14
-

Változás
%

159

-381

-

-540

159

-381

-

-540

Megjegyzés
Ezer Ft

0
159

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
2011. év
Juttatás megnevezés
Közhasznú
tevékenység
keretében
nyújtott
Pénzbeli
juttatások
összesen
ebből
adóköteles
ebből
adómentes
Természetbeni
juttatások
összesen
ebből
adóköteles
ebből
adómentes
Egyéb juttatások

Juttatás összege (ezer Ft)
Előző évi
Tárgy évi

Eltérés
%

Megjegyzés
Ft

75

775

1033,33

700

Ebből 370
e Ft előző évi
pályázatra

75

775

1033,33

700

Ebből 370
e Ft előző évi
pályázatra

81

120

148,15

39

ÖSSZESEN:
Egyéb
célszerinti, de
nem közhasznú
tevékenység
keretében
nyújtott
Pénzbeli
juttatások
Nem pénzbeli
juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZES
EN:

156

895

573,72

739

156

895

573,72

739

5 . K Ö Z P O N T I K Ö LT S É G V E T É S I S Z E RV T Ő L , E L K Ü L Ö N Í T E T T Á L L A M I
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE.
KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2011. év
Juttatás megnevezése
K ö z p o n t i
költségvetési
szervtől
H e l y i
önkormányzat és
szervei
Magánszemélyek
től
E g y é n i
vállalkozóktól
J
o
g
i
személyiségű
gazdásági
társaságoktól
Jogi személyiség
n é l k ü l i
társaságoktól
Szja 1 %-a
Iparűzési adó
5
%
a
(Önkormányzat)
Egyéb
Összesen

Támogatott cél

Támogatás összege ( ezer
Ft)
Előző évi
Tárgy évi
0
0

Változás
%
Ft.
-299

Közhasznú

299

Közhasznú

100

510

510

410

Közhasznú

153

200

131,72

47

552

710

128,62

158

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év
Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)
Előző évi
Tárgy évi

Eltérés
%

Megjegyzés
Ft

Cél szerinti
pénzbeli
kifizetések
Természetbeni
juttatások
- Szja mentes
- Szja köteles
Értékpapír
juttatások
Tiszteletdíjak,
megbízási díjak
Költségtérítések
-X
-Y
Adott kölcsönök
összege
Kamatmentes
kölcsönök
Egyéb juttatások
Összesen

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Díjazásra 525.000 Ft –ot osztott ki a kuratórium, (előző évben ez 451.000 Ft) a beérkezett
természetvédelmi tárgyú pályázatokra.
A rajzpályázatra rekord számú 800 pályamű érkezett be alapítványunkhoz, óvódás, általános iskolai és
középiskolás tanulók részéről.
A dolgozat témakörében 2 pályázat, az alkotások témakörben 22 rajz pályázat, a táborozás,
terepgyakorlat, vetélkedő kategóriában - iskolák, alapítványok részéről - 6 pályázat került díjazásra a
kuratórium döntése alapján.
Tételesen:
Természetvédelmi tárgyú dolgozatra
Alkotások készítése (rajzpályázat) diákok díjazása
Diákok természetvédelmi tábor, terepgyakorlat és vetélkedő

10.000 Ft
110.000 Ft
405.000 Ft

Összesen:

525.000 Ft

A pályázatok kiírása, benyújtása illetve értékelése a Kuratórium által meghatározott feltételeknek és
határidőknek megfelelően történt meg.
A pályadíjak ünnepélyes átadására 2011.december 16-án került sor.
A kiadások ténylegesen 1.135.427 Ft –ra teljesültek.

A kiadásokból a legnagyobb tétel 895.000 Ft az alapítvány alaptevékenységére – a kiírt pályázatokra
– került felhasználásra. Ebből 2011. évi pályázatokra 525.000 Ft, 2010. évi pályázatokra 370.000 Ft
kifizetés történt.
240.400 Ft az alapítvány működésével kapcsolatos kiadások, ebből a nagyobb tételek: könyvelési
szolgáltatás díja 96.000 Ft, megbízási díj 60.000 Ft, bér járulékra 15.000 Ft.
A honlapunk elérhetősége HYPERLINK "http://www.knpa.hu" www.knpa.hu ahova a pályamunkák
folyamatosan felkerülnek, és megtekinthetők.
.
Az alapítvány év végi vagyona 2.783.242 Ft, amelyből 2.785.694 Ft pénzeszközök értéke
(lekötött betét, bank és pénztár) és 24.548 Ft tárgyi eszközből (számítógép) tevődik össze.
A fentiekben vázoltak alapján megállapítható, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány
2011. évben 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.
Kecskemét,2012.május 25.

Bognár Gábor
Elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Civil Szervezet kuratóriumának közgyűlése 2012. április 12-ei ülésén
elfogadta.

