KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
2007
1. Számviteli beszámoló
A Mérleg és az Eredménykimutatás mellékelve
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az egyesület ilyen támogatást 2007-ben nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

BEVÉTELEK

ezer forintban

nyitó vagyon – 2007. 01. 01.

9.984

Pályázati támogatások

6.282

központi költségvetésbıl

0

Önkormányzati támogatás

0

Lakossági támogatás

552

APEH SZJA 1%-a

115

Bankkamatok

457

tagdíj

8

egyéb

679

Bevételek összesen:

8.093

KIADÁSOK
Tárgyi eszközök

6.217

Bér, megbízási díjak

4.521

Bér, megbízási díjak járulékai

1.391

Szem. jell. ráfordítás
Anyagi jell. ráfordítás

72
4.408

vendéglátás

119

értékcsökkenés

334

Egyéb költségek
Költségek összesen:
rövid lejáratú kötelezettség
Bankszámla egyenlege (záró vagyon)
2007. 12. 31.

0
17.062
7.758
8.163

4. A cél szerinti juttatások kimutatás:
Interreg HUSKUA IIIA programban elnyert támogatás.
5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke
Környezetvédelmi és Vízügyi Elıirányzat – 500.000 Ft – Felmérés, cselekvés, tanácsadás,
szolgáltatás – komplex program Esztergom és térsége környezetminıségének javításáért.
Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Dunántúli Regionális Kollégium – 2.190.000 Ft - Mőködési célú pályázat
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégium –
1.425.000 Ft – „Nyitott Kapuk” – Civil érdekérvényesítés és érdekképviselet az EsztergomDorogi kistérségekben.
6. A közhasznú szervezet tisztségviselıinek nyújtott szolgáltatások
A szervezet tisztségviselıi nem részesültek juttatásokban.
7.Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységrıl
Az egyesület 2007-ben folytatta a környezetvédelem területén korábban megkezdett
közhasznú tevékenységét, mely keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosan elérhetık. Az
Alkotmány és a Környezetvédelmi tv. által a lakosság részére a környezeti információhoz és
érdekérvényesítéshez biztosított jog megvalósulása érdekében az egyesület állami feladatok
átvállalásával a lakosság számára ingyenes környezeti tanácsadó irodát mőködtet rendszeres
nyitvatartási idıvel.
Ügyfélként az állampolgárok képviseletében környezetvédelmi ügyekben fellépett hatóságoknál. Tanácskozási joggal rendszeresen részt vett környezetvédelemmel és területfejlesztéssel kapcsolatos témákkal foglalkozó területi önkormányzati bizottságok munkájában.
Rendezvényekkel, kiadványokkal, internetes honlapján, továbbá a helyi média felhasználásával is terjesztett a környezettudatos életmód megvalósítását segítı információkat. Programokat szervezett az energiahatékonyságról és a megújuló energiák terjedése céljából
A környék oktatási intézményeinek környezeti nevelési programokhoz rendelkezésre
állt, számos kihelyezett foglalkozást tartott. Együttmőködve az intézményekkel más módokon
is megvalósította a környezeti nevelést és tudatformálást. A tanácsadó irodában szakkönyvek
kölcsönzésével is segítette a diákokat és pedagógusokat felkészülésükben.
A könyveken kívül egyéb eszközök (pl. fogyasztásmérı, nyílászáró szigetelı, komposztaprító, főkasza) kölcsönzésével is segítette ügyfelei környezeti problémái megoldását.
Hazai és nemzetközi együttmőködésekben is részt vett céljai és feladatai ellátása érdekében.
Esztergom, 2008. május 14.
Szendi Gábor
elnök

