Közhasznúsági Jelentés 2008
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján
a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási
számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és
közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.
Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme.
A táji és települési jellegzetességek, a tárgyi örökség feltárása, megőrzése, bemutatása.
A kultúrtörténeti értékek, a vizuális örökség és történetírás kutatása, bemutatása.
Az aprófalvak közösségeinek erősítése.
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
Az emberi és természeti környezet fenntarthatósági szemléletének népszerűsítése.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az ökogazdálkodást.
A közösségi terek és környezetük ökológiai szempontú fejlesztése.
A kistelepülési és aprófalvas közösségi felelősségvállalás és összetartozás erősítése.
Ösztönzi az egységes településszerkezet megőrzését, az ilyen irányú fejlesztést irányadónak tekintő
gondolkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
Természeti pihenőhelyek, kialakítása, ezen értékekről való tájékoztatás.
Természetbarát és természetkímélő turizmus népszerűsítése, a természeti értékek bemutatása,
szemléletformálás, a táj védelme, hangsúlyozottan a Dráva-völgyében.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő
és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések, tapasztalatszerzések, a hazai és
nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek
oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó,
egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és szakmai kapcsolatok
építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos: kiadványok kiadása.
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
Felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi civil és szakmai
szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó
szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
Az egyesület
tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú
egyszerűsített beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
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a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,
önkormányzati társulásoktól,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani kell, hogy abba az egyesület
székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját költségén bárki másolatot készíthessen.
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
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1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Kormány rendelet alapján készült. Az egyesület közhasznú
minősítéssel rendelkezik, kétszeres könyvvitelt vezet. A rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége
közhasznú egyszerűsített beszámoló.
2. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege
Központi költségvetési szerv: 0
Elkülönített állami pénzalap: 0
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Egyéb: 10000.-Ft
Összesen:10000.-Ft
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2008. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési támogatást.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2008. évi induló vagyon:10000,- Ft
2008. évi bevétel:0,- Ft
2008. évi kiadás:10000,- Ft
2008. évi eredmény:0,- Ft
2008. XII. 31-i vagyon:0,- Ft
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2008-ban:
Pénzbeni támogatás, juttatás: Magánszemélynek: 0,- Ft
Szervezetnek
: 0.-Ft
Kapott, továbbadományozott természetbeni juttatás: 0,- Ft
Összesen: 0,- Ft
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke: 0,- Ft.
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A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2008. gazdasági évben.
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az egyesület a 2008-as évi, július 16-i bírósági bejegyzését követő időszakban a székhely kialakításán,
annak működőképessé tételén, és a határon innen és túli civil szervezetekkel való kapcsolatok
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kiépítésén dolgozott. Valamint a pályázati lehetőségek és támogatások információszerzésével
foglalkozott, a céljai megvalósítása érdekében.
2008-as évben az egyesület – alapszabályának megfelelően – minden döntést céljainak megvalósítása
érdekében hozott, ennek továbbítása jelenik meg az egyesület gazdasági törekvéseiben is.
A 2009-es évben előreláthatólag 172 e Ft összeg érkezik.
Bélavár, 2009. január 26.
István-Napkori Edit elnök

