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1. Számviteli beszámoló 
 
A Mérleg és az Eredménykimutatás mellékelve 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Az egyesület ilyen támogatást 2008-ban nem kapott. 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

BEVÉTELEK 2007. év (ezer forintban) 2008. év (ezer forintban) 

nyitó vagyon – 2008. 01. 01. 9.984 8.163 

Pályázati támogatások 6.282 19.723 

központi költségvetésből 0 0 

Önkormányzati támogatás 0 0 

Lakossági támogatás 552 153 

Közhasznú szolgáltatások  5.260 

APEH SZJA 1%-a 115 101 

Bankkamatok 457 22 

tagdíj 8 7 

Bevételek összesen: 8.093  25.266 

KIADÁSOK   

Bér, megbízási díjak 4.521 6.794 

Bér, megbízási díjak járulékai 1.391 2.185 

Szem. jell. ráfordítás 72 567 

Anyagi jell. ráfordítás 4.408 12.426 

pénzügyi műveletek ráfordítá-
sai 

119 46 

értékcsökkenés 334 1.376 

Egyéb költségek 0 8 

Költségek összesen: 17.062 23.404 

rövid lejáratú kötelezettség 7.758 24.700 

Bankszámla egyenlege (záró 
vagyon) 2008. 12. 31. 

(2007. 12. 31.)                     8.163 (2008. 12. 31.)            6.249 

 



4. A cél szerinti juttatások kimutatása: 

Alapanyag költ-
ségek 

1210 posta, telefon 408263 étkezési jegy 177400 

Üzemanyag költ-
ségek 

5320 fénymásolás 30955 reprezentáció. 
étkezés 

390063 

Nyomtatványok, 
irodaszer 

385720 hirdetés, reklám 566740 nyugdíj járulék 1431058 

egyéb anyagfel-
használás 

287238 oktatás, tovább-
képzés 

40520 egészség bizt járu-
lék 

298128 

utazási költségek 588061 tagsági díj 19000 tételes eü. hozzá-
járulás 

79300 

bérleti díjak 150480 egyéb szolgálta-
tások 

9583968 eü. hozzájárulás 
százalékos 

1650 

fuvarozás, szállí-
tás 

24000 pénzügyi, befek-
tetés szolg díj 

108884 munkaadói járulék 174652 

javítás, karbantar-
tás 

90320 biztosítási díj 6168 Start kártya köte-
lezettség 

118802 

újságok, könyvek 129801 munkabér 6793742 értékcsökkenés 1376387 
Mindösszesen 23.404.000 
 
5.  A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szer-
veitől kapott támogatás mértéke 
 

Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Dunántúli Regionális Kollégium: 1 480 000 Ft 
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium: 1 476 800 Ft 
Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat: 1 390 000 Ft 
Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat: 1 452 000 Ft 
Interreg program, NFÜ EU fejlesztés: 13 591 731 Ft 

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások 

A szervezet tisztségviselői nem részesültek juttatásokban. 

7.Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről 

Az egyesület 2008-ban folytatta a környezetvédelem területén korábbi közhasznú tevékeny-
ségét, mely keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosan elérhetők. Az Alkotmány és a Környe-
zetvédelmi tv. által a lakosság részére a környezeti információhoz és érdekérvényesítéshez biztosí-
tott jog megvalósulása érdekében az egyesület állami feladatok átvállalásával a lakosság számára 
ingyenes környezeti tanácsadó irodát működtet rendszeres nyitvatartási idővel. 

Ügyfélként állampolgárok képviseletében környezetvédelmi ügyekben fellépett hatóságok-
nál. Tanácskozási joggal rendszeresen részt vett környezetvédelemmel és területfejlesztéssel kap-
csolatos témákkal foglalkozó területi önkormányzati bizottságok munkájában. 

Rendezvényekkel, kiadványokkal, internetes honlapjain, továbbá a helyi média felhasználá-
sával is terjesztett a környezettudatos életmód megvalósítását segítő információkat. Programokat 
szervezett az energiahatékonyságról és a megújuló energiák terjedése céljából. 

A Lakcímke program keretében széleskörű tájékoztatást folytatott a lakosság körében a la-
kások energiatanúsítványának bevezetéséről és annak környezetvédelmi hasznáról. 

A környék oktatási intézményeinek környezeti nevelési programokhoz rendelkezésre állt, 
számos kihelyezett foglalkozást tartott. Együttműködve az intézményekkel más módokon is meg-
valósította a környezeti nevelést és tudatformálást. A tanácsadó irodában szakkönyvek kölcsönzé-
sével is segítette a diákokat és pedagógusokat felkészülésükben. 



A könyveken kívül egyéb eszközök (pl. fogyasztásmérő, nyílászáró szigetelő, komposztaprí-
tó, fűkasza) kölcsönzésével is ügyfelei rendelkezésére állt környezeti problémáik megoldásában. 

Hazai és nemzetközi együttműködésekben is részt vett céljai és feladatai ellátása érdekében. 
 
Esztergom, 2009. május 27. 
 

Szendi Gábor 
elnök 

 
 

Melléklet: 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


