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A Bese Természetvédelmi Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es évről
1. Számviteli beszámoló
A Bese Természetvédelmi Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról közhasznú egyszerűsített
éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Egyesület nem kapott költségvetési támogatást.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesületnek 2010. évben 16e Ft egyéb szolgáltatások költsége (bankköltség) keletkezett.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Tárgyévben az Egyesület nem kapott ilyen támogatást.
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Szervezetünknél ilyen kifizetés nem történt.
7. A közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesületnek a tagok által befizetett 11e Ft tagdíjbevétele keletkezett, melyből a
gazdálkodással kapcsolatosan felmerülő költségeket finanszírozta. Sem támogatásból, sem az
1% személyi jövedelemadó gyűjtésből nem keletkezett bevétele, így nem tudott anyagi
támogatásokat nyújtani.
Egyesületünknek főállású alkalmazottja nincs. Tagjaink önkéntes munkájukkal segítik az
egyesület működését, az egyesület kitűzött céljainak megvalósulását. A tagjaink nagy részét,
7 főt, a munkája illetve a lakhelye a Dél-Borsodi régióhoz köti, így első sorban itt végeztük
tevékenységeinket.
7.1. Természetvédelmi tevékenységek. A területen folyó természetvédelmi munkákba
kapcsolódtunk be az elmúlt évben. Aktív természetvédelmi munkákban vettünk részt,
pl. szalakóta -, gyöngybagoly -, vörös és kék vércse -, fehér gólya gyűrűzés. 2010.
április 2.-án megalakult a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács, 12 civil szervezet,
10 Nemzeti Park, a KvVM TvSz és a Fővárosi Növény- és Állatkert részvételével,
melynek egyesületünk is egyik alapító tagja.
7.2. Környezeti nevelés, szemléletformálás. Nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok
természetszeretetének, tiszteletének kialakítását, erősítését. Ezért több iskolával vettük

fel a kapcsolatot, elsősorban a Borsodi-Mezőség térségében. A gyerekeket több
alkalommal vittük ki a természetbe kirándulásra vagy szakmai programokra. Az őszi
időszakban a Nemzetközi Madármegfigyelő Napokra is vittünk ki gyerekeket, illetve a
látványos daru és vízimadár vonulást is bemutattuk az érdeklődőknek.
7.3. Fenntarthatóság. Ebben az évben is, a térségben működő vagy alakuló
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kezdeményezéseket próbáltuk megismerni.
Kerestük az együttműködési lehetőséget a térség civil szervezeteivel,
önkormányzataival. Tagjaink részt vettek több helyi rendezvényen is pl. IV. Helyi
Termék Fesztivál Tiszakeszi.
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Záradék: E közhasznúsági jelentést a Bese Természetvédelmi Egyesület közgyűlése
2011. február 27.-ei ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
19211514-9499-529-15
10. Pk.60.207/2008/5

Az egyszerűsített éves beszámolót a HE-MÁR BT. mérlegképes könyvelője állította össze,
könyvvizsgáló azt nem vizsgálta.

