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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I VI<-UZ

Törvényszék:

Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztü! a kérelem beküldésre kerül)

árg

12

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

1-_l
családi név

rspÁrvrtÉ pÉrrn
Első utónév

A

PETER EvA

rnÉlt

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

NIRAJULUI

tTT,l5T8l_m_m

További utónevek

szervezet neve:

ERHÁT ruarúRpeR< KöZHASZNU ALAPíTVÁNY

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE Település: Ho!lókó

közterület neve:

Házszám:

KossUTH Közterület jellege:

F. ---l Lépcsőház: 1-_-l Emelet:

Bejegyző határozat száma;

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

Etr m -E ol oFlETl lEl oIöFl, ffi
m-m-FFlrITTTl

-E-EE
Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

xot-lóró

PEKÁR §TVÁN

Grl","J,i-

aOOsz,;taO+SS6}m

EEEE-EE-EE

2.
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szervezet neve:

T NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍn ÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZöK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszközök 5 980 5 696
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 5 980 5 696
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 21694 18 408

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 21.694 18 408
c. Aktív idóbeli elhatárolások

ESzKÖzÖK Összeseru 27 674 241o4
FoRRÁsoK (PAsszÍVÁK)
D. Saját tőke 25aa2 21.a82

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 100 10o
l l. Tőkevátozás/eredmény 1 110 25782
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24672 -4 000
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenységből

E, Céltartalékok

F, Kötelezettségek L792 639
l, Halrasorolt kotelezettsegek

l l. Hosszt] lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 1,792 6:19

G. passzív időbeli elhatarolások 158|íl

FORRÁSOK ÖSSZESEN 27 674 24Lo4
KitöItő verzió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:S.2 NyomtaWa: 20í5.06,0í 20,00.30



szervezet neve:

Ár runrúnpenx xözxnsznú nupíwÁruv

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-ki mutatása
(Adato k eze r f orintban. )

Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység összesen

előző év el6zó év
helyesbítése

tálgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbltésé

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele c

?. 4ktivált saját teljesítmények
eneke

3. Egyéb bevételek
37 Lu L5 4D2 37 L4l L54o2

; tqgdíj,_ alapítótól kapott
beílzetés

- támogatások

- adományok

4. Pénzügyi múveletek bevételei 479 z1:c 47a 2La

5. Rendkívüli bevételek

ebból:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 37 623 15 6ü 37 621 15 6ü

ebból: közhasznt1 tevékenység
bevételei 37 623 15 6ü 37 G2i 15 61,

6. Anyagjellegú ráford ítások 6 26i 9 92í 6 26.' 9 92í

7. Személyi jellegű íáíoídítások 4 o6c 4u 4 06( 4u
ebből : vezetó tisztséoviselők
juttatásai 9j 7: 9] 7l

8. Értékcsökkenési leírás 885 324Í 88! 324Í

9. Egyéb ráíordítások L7a 1 60] t73l 1 60í
10. Pénzüovi műVeletek
ráíordítása.í'

Kitöltő verzló:2.65.0 Nyomtatvány vezió:5.2 Nyomtatva: 20í5.06.0í 20.00.31



Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerfarintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév el6ző év előző év
helyesbítése

tárgyév eóző év előző év
helyesbítése

tfugtrv

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) t29s2 19 61i L295i L96ü,

ebből: közhasznú tevékenység
rátordításai L2952 L2952

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 24671 -4 oo0 24671 -4 oo0

72. Adótizetési kötelezettség
0

D. Adózott eredmény (C-12)
246,77 -4 ooc 24 671 _4 000

13. Jóváhagyott osztalék
C

E. Tárgyéü eredmény (D-13)
24 6,77 -4 oo{ 24 671 -4 oo0

Tájékoztató adatok

A_. Központi költségvetési
támogatás 910 11 903 91C 11 903

B, Helvi önkormánwati
költségvetési támo! atás

C. Az Euíápai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapíból nyújtott támogatás 36227 5 07! 36a21 5 07!

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótt részének adózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

8

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. KÖnlrwizsgáői zfuadék ] lgen B Nem

szervezet neve:

T NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍWÁNY

Kitöltó verzló:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S.2 Nyomtatva: 20í 5.06.0í 20.00.3í



1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznri tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1Név
í ARK

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: ffi ------l
Közterület jellege:

1.3 Bejegyző határozat szárna: M. ffi.|doroErn'Hol,rl7 rm
1.4 Nyilvántartási szárn :

1.4 Szervezet adószáma:

Etr-m-FFITITTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: PEKÁR lsTVÁN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

h Nanirpark Kiizhasznú Alapítvány eddiga tegsikeíesebb 6rc volt 2014. tii$b olyan t€ilélenységet
nk és vfuezttinlq ami elösegíri az alapÍtó okíraÉan meghatározotq a kulüráis és rermészeti
megorzésénez és a vidékfuil€sztéshez kapsolótló üdéldeilesztési célok megvalósítását A Zöldút

kialakírásával kiizelebb hoztuk egynáshoz e r€lepülé§ekst és el6segítenük e téíséít szelid
sbat aló bekapc.so!ás.ít Mift!€zt további rendezvényeklel, ttirákkal agyel€zünk elö§egíteni.

íontos twé|een}ség az Értélnár összeál!ítiása vol! ezzel is hozzájárultunk a kulfurális és teímé§zeti
égeink megismeréséhez, megörzösöhez.
ki-erlvány, nlm t6sztllt a települósek 6nékeir6l, h€yományBiról, valamint a reógi tudás átdásár cázó
kozásolrat taníolyaínoket sz€rv€ztünk

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése;

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXXIX. tv.13.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: cserhát 24

3.4 Közhasznr1 tevékenységból részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
600

égy tditónbiizö táníolyam{ gombaúelismerö, gyógynövény asmeI€ti, néPi gásztíonómiát és
azdákotíást olfiat6 foglalkozásolQ , 2 fiIm a hagyományos tudásról. ezek voltak a kiizhasznrl

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzlőzí.2 Nyomtatva: 20í5,06.0í 20.00.3í



1. szervezet azonosító adatai

és kiirnyezetvétlelmi te\rék€nyseg a má§k íontos pillére a közhasznú tevéltenység€f nlflelc n
tz askolá§ok krirnyezeti nerrelését nííalityDnalaft kialakítását és 'táiuan" áö tudás áMásér aaz askolá§ok kíiínyezeti nerreléséq nÍíalitYDnalaft kialakítását és 'uíiban" áö tudás áraásár" a

értékek megörzését Brtottu k íontosnák.

3. Közhasznti tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1Név

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település:

közterulet neve: KossUTH Közterület jellege:

1.3 Bejegyző hatáíozat szfuna: M. EE |6FroHrn'Hol,rl7 'En
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

m_Etr-lTlTlrITTT]
EEEEEEEE_E-EE

1.6 Képviselő neve: PEKÁR lswÁN

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabáyhely: évi CLD(XIX. tv.13.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Cserhát 24 lakók
3.4 Közhas-nú tevékenységből részesülők létszáma;
3,5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

últ a cserhát llarúrpark ZóIdút kiizel nO Wn szd€sza! információs ráblá( kerüttek minden
;re, Tájíaita gyümölcsíálGtretepítentink, iskolalíeneket és mintagazílaságol(áll al*ldtomJnk ki.
segéganyag készültabiológiai sokíéresfu megörzésénekíontosságáról. Kézmüves

sz ervezü nk a2 i skolákbaír h u l ladékok fellrasz náásávtl.

és

Kitöltó verzIó:2.65.0 Nyomtatvány verziő:5.2 Nyomtatva: 201 5,06.0í 20.00.3l



4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

42 Felhasznát vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4,3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáás célja

laoznasznu [evekenvseo eroekeDen
f el használt vagyon fr i m Ütatrlsa
(osszesen)

l(özhasznrl tevékenvséo érdekében
f el hag.?nált vagyon kim Ütatása
(mlnoosszesen)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznti tevékenység érdekében íelhasznált vagyon kimutatása (Ad ato k e zeí íor i ntban.)

6. Vezető tasztségvaselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) '

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6.1 Tisztség Elóző év (1) Tárgyév (2)

eInök - útiköltség térítés & 3!

6.2 Tisztség Elözó éV (1) Tárgy év (2)

kuratóriumi tag -útiköltség térítés E 4
A. Vezető tisztségvisel6knek nyújtott

Juttatás összeéen: 9l 7l

szervezet neve:

T NATI1RPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:,5.2 Nyomtatya: 201 5.06.01 20.00.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-tlz

szervezet neve:

t ruRrúnpnRx röznnszruú nlepíwÁtty

7. Közhasznú jogál !ás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok e zer íor i ntban. )

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 37 62i 15 61,
ebb0l:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőz6 rendákézése szerinti felhásználás át ől szőló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normaűv támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézió§ AlapMl nyúitott trámoga:tás 36221 5 07!

G. Korrigát bevétel [B-(G+D+E+F[ 1 38t 10 53(

H. Összes ráfordítás (kiadás) L295i 19 61,

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 4 06( 4u
J. Közhaszntl tevékenység ráfordításai L295i
K. Adózott eredmény 24671 _4 00(

érdekű önkéntes

ü

E rőf o n ás e l l átotts ág m utató i Mutató te/l'esítése

lgen Nem
Ectv. 32. § @) a) KB7+B2y2 > 7.ooo.o@, - Ft] tr !
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>=0] x !
Ectv. 32. § @) c) Kl7+l2-A7-A2)/(H7+Hz)>=g,251 B !

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató tefesítése

EcN, 32. § (5) a) [(Cl+c2)/(Gl+G2) >=o,o2] ! x
Ecrv. 32. § (5) b) KJt+12111xr*H)>=a,51 ! x
Ectv, 32. § (5) c) KL7+L2)/2>= 70 fő] x D

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.06.0í 20.00.32
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A kemős könyrruitelt vezető egyéb szeryezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhitznúsági melléklete I vx-t+Z

szervezet neve:

csERHÁT ruerúRplnx xözxnsznú nupíwÁnv

Támogatási program elnevezése:
:Lo CSERHAT

Támogató megnevezése: ;vAJct - MAGYAR c!v!L AI-A,P

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdákodó !
Támogatás időtartama: t(,ts,o5. oL _2{)15.02.28.

Támogatási összeg: 10 762 oo0

- ebből a tárgyévre jutó <isszeg;

- tárgyévben felhasznált összeg:
5 453 878

- tárgyévben folyósított összeg:
3277 7L9

Támogatás típusa: visszatérítendO ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 2 473 343

Dologi
2 98o 5íl5

Felhalmozási

összesen: 5 453 878

Támogatás tárgyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:
{z Elö csefhá Proigtc keíetében egy proj€kNezetöt alf,ldmaztunk és réezére a bérkrittség mellett útiköltsáJes is
Udrunk fizetni. ElkészÜlt a 6;ntrgazdasá{ Hollól(ön, illetve a többi 6;ntagazda§áflgal megálapodiist kötöttiinlq hogy
>iztosítiák a fuglalkozások hetyszín€it, illetv€ b€ííutarókat tartanek a h*gyományos gyümölcsászet tÉmakörében Soi
(erÚlt a te]vezett ürnfolyaínolga, olcatásokra és elkÉ§zült az iskolei segédarryq is.

Az uzleu evDen vegzen íöDb tevékenységel( és programok bemutatáse

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5,2 Nyomtatva: 20l5.06.01 20.00.33
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A kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I Vx-t+Z

szelvezet neve:

narúRpRnx xöznRsznú lupíwÁruy

Támogatási program elnevezése:
!öldutas kózöss€f€ilesztés afenntartharóságéG környezéttudeto§ságétt, az élő
alvek háózaros együtrnüködéséért

Támogató megnevezése: iváici -Magyar civll alep

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdákodó !
Támogatás időtartama: lout,os.ol.. - 2o14.11.2a.

Támogatási összeg: 6 156 38o

- ebből a táígyévre jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg:
2 952 0o2

- targyévben íolyósított összeg:
t 84,6 914

Támogatás típusa: visszatérítendó ! üssza nem térítendő B
Tárgyévben íelhasznát összeg részletezése jogcímenként

Személyi t 8íl2 79o

Dologi lLLg2I2

Felhalmozási

összesen: 2952oo2

Támogatás táígyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:

=bben 
a Proiekb€n is alaldmaztunk egy PíoiBkd(oordináíor 5 órés munkavi,szonyban és litilólt§eg Éfítést is fiz€niint(.

uegvalósult e r€lePü!és€ket tl§szekötö zötdút háózit, iníormációs tábl{*k ke]ültgk a telepú|ésekre és zölduras
<özösségíeilesztö üéning€ket, maih€lybeszágetéseket tert{'mtnlc sakerutt ü*if4ita gyümölcsfa csernetéket szeporítani és
rlíjlr8mi a zöldúlak mentÉn glsösofban iskolakerre*ben, közösségi l(€f,leló€n.

Az uzleU evDen vegzeE ToDD teveKenysegeK es programoK Demutatasa

Kitöltó verzió:2,65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatya: 20í5.06.0í 20.00.33
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúságí melléklete I vx-uz

szeryezet neve:

Támogatási program elnevezése: -EADER - zoLD{rT HALöZAT loALAKiTÁsA

Támogató megnevezése: n DErrEJLEszTEs t utlrnsaÉ ru uu

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

ts

!
nemzetközi forrás !
más gazdákodó !

Támogatás időtartama; .orz. ü5- 01.-2ot4.12.3,-.

Támogatási összeg:
1o 641 o4a

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg:
5 469 981

- tárgyévben folyósított összeg:
4327 7o2

Támogatás típusa: vísszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Jogcímenként

Személyi

Dologi
5 469 981

Felhalmozási

összesen: ,469 981

Támogatás tárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutatása:
tlantrp*rk 24 telepÜlése kiizül az lPoly-menü Pfilócot( térségíejleszrö Egyesütetéfiez tanozó 15
Ózara 6.k6o"* iníormfuiós pontok létesültek és egy mouiÍat-ltatmazás-,-amivel ielzésíesté nákiil
t. zÖlteíÜlet kezelést vÉgazünk a zöldút háózat ttitu szaraszán. A csertrát Hartipar< zoldft retieslo§rjza közel 27o km.

Kltöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzló;5,2 Nyomtatva: 201 5.06.0í 20.00.33



szeryezet neve:

Támogatási program elnevezése:
:serhfii Falóc Pont (csEPP) - Iflli§ígi íejleszto Kózpont kialaldtása

Támogató megnevezése: /i dékfei l esztési Mi n i sztéri u m -LEADÉ R rámogaÉsok

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi íorrás

m

!
!

más gazdákodó !
Támogatás időtartama: aur.z. (L)- ul. - -ÁIL4.1Z.3L-

Támogatási összeg: BLLa 425

- ebból a tárgyéwe jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg: L332247

- tárgyévben folyósított összeg:
4 036 994

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznát összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi l332247

Felhalmozási

összesen: L332247

Tám o gatás tárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutatása:
\ Program l<efetéb€n fulytatódon az iskolalcítek tÉmogauisa és a Pdta merl€lí léresült minragazda§fuba lijabb tíiíaitil
rylimölcsf,ál€t ülreníinlc Etkészült egy adeil}ázis a hagyományos gazdákodás mé9 meglévo tuoesoÉoirüía cseltá
{arúrparkban ás egy iskolai szemlátetö és foglalkozraó ttieeía gytlmtilaseszetter rapc-soletban.

vegzeff ToDD leveKenysegeK es programoK Demutatasa
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I Vx-t+Z

Támogatási program elnevezése:
zek a CserhálDól- l{atúrparki ltlapok rendezvénysorozat

Támogató megnevezése: Em b€íi E röíorrás TámogaÉskez€! ö

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdákodó !

Támogatás időtartama: aua4.í}l.ul.. - ztrl^5.ual.ö]--

Támogatási összeg: 94a oo0

- ebből a targyévre jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg: 156 875

- tárgyévben folyósított összeg:
,4a 0o0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben íe|használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
[56 875

Felhalmozási

összesen: 156 875

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bem utatása:

\ NEA Sz*kmai támogaráeára beadon páyázetunk segítség&el csaíl*koztunk a ilarnirpark szövetség
rezdeményezésére nagyományteremtö szántlélrlral indÍtorr rendezvényhez. A rend€zvény idöPontia otcóbe] 2+?svo,lt,

'z 
egyuttal a cserhát }.laíirpark alakulásának 5. évfordulója- A rendezvény egyik nap Terény, másik nap Holtókö

rzélfiellyel z4loü és volt gyödogos és lova-s rúra" kézmüves és helyi téímék vásár. A to\rábba rendezrények
riztosítására kózmilves §átr*kat ás harrgosítást vásároltuntc

Az uzletl evDen vegzen ToDD teveKenységeK es programoK bemutatása

szervezet neve:

,T NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍWÁNY

KItöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió,.5.2 Nyomta§a: 20í5.06.01 20.00.33



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+Z

szervezet neve:

Támogatási program el nevezése:
\ cserhét NatúrPark Értéküííának ósszeál lítása

Támogató megnevezése: r'a dékfej Iesztési Mi nisztérium _ H[rMiAR! Kt lítí pályázar

Támogatás íorrása:

központa költségvetés B
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdákodó !

Támogatás időtartama: 2o14,{x!.15. _ 2015,01.15.

Támogatiisi összeg: 1 3oo ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: 5o8 636

- tárgyévben folyósított összeg:
1 3oo 0oo

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendó ts
Tárgyévben íe|használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi 284 136

Dologi
224 5oo

Felhalmozási

összesen: ,o8 636

Támogatás tfu gyévi íel hasznáásának szöveges bem utatása:

{ cserhát natúrpaík 24 településének EnékrÉía ká§zült el a páyázat keíetéb€n. Két kíilüráas közfogldkoztalon
.ezetéséve! retePüté§i összekötot( önkéntes mun*áöa végeztek íe|mérésekgt, interiú*d az elöíe összeátíton kérdöívek
*lapján. Részükre íelkészítö úénang€t is tartottunlq illetve mEhe\Deszágetésekre került sor. Az d§§zeálfton énétctir
blkerült a honlaPunkre. m€lyet to,tább í€iIesztenúnlq dinamikussá renünk é§ §kpíült beszerezni egy LáptoPot is f,
rrunkaúáí§ak részóre. A támogarásból fiz*ttik az önkÉntesek útaköttBágót ós kisebb megbízási díjal€t"

Az uzletl évben végzett íobb tevekenységel( és programol( bemutatása

T NATÚRPARK KÖZHASZNI' ALAPÍTVÁNY

Kltöltö verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:3.2 Nyomtatva: 201 5.06.0í 20.00.33



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
lrűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

M1 - Mellékletek

12Törvényszék:

csatolt mellékletek

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 20í5.06.0í 20.00.34

PK- 1 42-0 1 Könywizsgólói j elentés

PK-142-02 Szöveges beszómoló

PK- 1 42-03 J egyzől<önyv

Melléklet csotolvo: f]
Eredetivelrendelkezik: !
Mellékletcsatolva: m
Eredetivelrendelkezik: !
MeII€kIet csgtolva: D
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik !

Melléklet csatolva: f]
Eredetivelrendelkezik: !

PK-142-04 Jelenléti ív

PK- 142-05 Meghatalmazás

PK-142-06Eqyéb


