
Közhasznúsági melléklet 2015. év 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: Zöldek a zöldért Egyesület 

székhely: 3300 Eger, Faiskola u.6.2/29. 

bejegyző határozat száma: Pk.60.105/2011/2 
nyilvántartási szám: 10-02-0002439. 
képviselő neve: Lepres Dávid  
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Az országos TeSzedd! Akcióban egyesületünk tagjai is felvették a kesztyűt. Egerben, a 
Maklári úton egy leromlott állapotú épületben és környezetében szedték össze a szemetet az 
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport irányításával. A hajléktalanok lakta ingatlan a 
felújítás után a speciális mentők telephelye lesz. 

Decemberben környezetvédelmi gyermek klubbot alakítottunk, hogy a fiatalabb generációval 
együtt tehessünk valamit környezetünk védelméért. A foglalkozásokon környezetvédő 
szemléletre, magatartásra és tettekre ösztönözzük a fiatalokat. 

A környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében felhasználjuk megújított honlapunkat is, 
ahol figyelem felkeltő környezetvédelmi információkat teszünk közzé. 

Erdei iskolai programok részeként természetjáró túrákon kísértük a gyermekeket, hogy az út 
során is felhívjuk figyelmüket a természetvédelem fontosságára. 

 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Természetvédelmi kultúra 

fejlesztése,a természet 
védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása. 
1996.éviLIII. tv. a természet 
védelméről 64 par. (1). 2011.évi 
CLXXXIX. Tv.13.par.(11) 

 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű gyermekek  
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: -   
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

  -  -  
  -  -  
  -  -  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  -   - 



  -   - 
  -   - 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
  -   - 
  -   - 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: -   - 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 10729 4634 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 - - 

D. közszolgáltatási bevétel  - -  
E. normatív támogatás  - -  
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 

7194 2302 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3535 2332 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 7343 4596 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 5423 2547 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7343 4596 
K. Adózott eredmény 3386 38 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

 - -  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 
 
Társadalmi támogatottság mutatói 

Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 


