
Közhasznúsági jelentés

A Kiskunsági Nemzeti Park Közhasznú Alapítvány 
2008. évi gazdálkodásáról

A KNP Alapítvány 2008. évi működésében a bevételek fedezték a kiadásokat, a pénzügyi eredménye 
497 e Ft volt. 
A bevételeink növekedtek az előző évhez képest, többletbevételt jelentett, hogy a kamatbevétel és az 
SZJA 1 % támogatásból is több bevétel realizálódott a tárgyévben.
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetet pályázaton 250 e Ft-ot nyertünk 
pályázatok díjazására. 
2008. évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán és elnyertünk 350 e Ft-ot az 
alapítvány működésére. 

Bevételeink: kamatbevétel 161 e Ft (előző évben 150 e Ft )
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzat támogatása 400 e Ft
(ebből 150 e Ft előző évi pályázat
áthúzódó pénzügyi teljesítése)
SZJA 1 %.os befizetés APEH utalás 280 e Ft ( előző évben 267 e Ft )
Nemzeti Civil Alapprogram támogatása 350 e Ft

A 2008. év összes bevétele: 1.190.886 Ft( előző évben 647.286 Ft).

Saját pénzeszközök felhasználása:

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 347.000 Ft összegben.

Tételesen:
Rajzpályázatra iskolások részére           182.000 Ft
Diákok természetvédelmi célú táboroztatás, terepgyakorlat és vetélkedőre          130.000 Ft
Középiskolás, főiskolás diákok pályamunkái díjazására             35.000 Ft

Összesen:           347.000 Ft

Előző évben ez az összeg 243.000 Ft volt.

A pályázatok kiírása, benyújtása illetve értékelése a Kuratórium által meghatározott feltételeknek és 
határidőknek megfelelően történt meg. 
A pályadíjak ünnepélyes átadására 2009. január 11-én került sor.

A kiadások ténylegesen 693.839 Ft –ra teljesültek, ebből a legnagyobb tétel a pályázatokra és 
táboroztatásra kifizetett összegen kívül (347.000 Ft ) 170.000 Ft megbízási díj, 88.000 Ft könyvelési 



szolgáltatás díja, a honlapunk elérhetősége  HYPERLINK "http://www.knpa.hu" www.knpa.hu a 
pályamunkák folyamatosan felkerülnek a honlapra és így megtekinthetők.

Egyéb költségek (posta, nyomtatvány, banki költség, reprezentáció, hirdetési díj, számítástechnikai 
szolg.) 72.839 Ft volt..
A fentiekben vázoltak alapján megállapítható, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 
2008. 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.

Kecskemét, 2009. április 22.

Csatolt mellékletek:

1,.Mérleg beszámoló
2, 2008. évi pénzügyi elszámolás

Bognár Gábor
Kuratórium elnökhelyettese


