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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Törvényszék:

Fővárosi Törvén,
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuián keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Kitöltő v erzióz2.7 0.0 Nyomtawány verzió:5.3

'árgyév:

tlolTI5-1

családi név

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag További utónevek

zsuzsanna

zsuzsanna

Márta

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje: lT1,I8-1rl_EE-EE

Első utónév

szervezet neve:

Közösségi Kertekért Egyesület

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE Település: Budapest

közterület neve:

Házszám

elepes Közterület jellege:

F;---l
l"."" l
l. lE/A. 

---_l Lépcsőház: |-1 Emelet:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

pp ffi .Fl olll rlrTllEl olTT5]l fl
m-ffi-|0TOFTsl'r,Tn
EEEEEEEE_E-EE

Képviseló neve:

Képviseló aláírása:

Honyek-Bartha Szilvia Zsuzsanna

-fu"nr- Űl4,
Közösségi Kertekért

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Egyesület
l147 Buda.pest, Telepes u. 65/4 fszt,2.

Adósz,: lB5065t8-1-42
tsankszámlaszám: 1 6200120- 1 B52 1676

Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

l<ertekért

Azegyszerúsítettéves beszámo!ó mérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nxrívÁr;
A. BeÍektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 354 725

l. készletek

ll. követelések 15 39

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 339 686

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 354 725
FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke 199 367

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll, Tőkeváltozás/eredmény 50 199

lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből L49 168

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő|

E. céltartalékok

F, Kötelezettségek 21

l. Hatrasorolt kotelezensegek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 21

G. passzív időbeli elhatárolások !2a 358

FORRÁSOK ÖSSZESEN 354 725

Kitöhó verzi6:2.7 0.o Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05.19 09.05.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Közösségi Kertekért Egyesület

Az egyszerúsített éves beszámoIó eredmény-kimutatása (Adatokezeríorintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

elóző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 597 743 597 743

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
25G 1€ 25G te

- tagdíj, alapítótól kapoft
befizetés 3í aa

- támogatások

- adományok
222 222

4, Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 854 760 854 76a

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 854 760 854 760

6. Anyagjellegű ráíordítások 670 575 670 575

7. Személyi jellegú ráíordítások 32 L7 32 ai

ebből: vezető tisztségviselők
Jt,ttatásal

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

1O. Pénzüovi műveletek
ráíordításaj'

Kitöltó veízió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerŰ§Ített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

l(ertekért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása 2. (Adatok ezer

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+1o+11)

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

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

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. KÖnYwizsgálói záradék 
! lgen B Nem

verzió:2,Z 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09,05.14

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év tárgyév előző év tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

7o." 59i 70: 592

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 7o! 592 7o! 592

t4| 16í 141 16f

L2. Adóíizetési kötelezettség

14t 16í L4| 16t

13. Jóváhagyott osztalék

14E 16{ L4t 16í

Tájékoztató adatok

A. Közp.onti költségvetési
tamogatas

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyoltott támogatás

D. NormatíV támogatás

F. Közszolgáltatási bevétel



dfeffi
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

l Egyesület

1.2 Székhely

lrányítószám, Em Település:

közterület neve: Közterület jellege: l.',,"" -l

l,. lAjtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EB . b ro ErF|-lt lZlolilál' EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

m-EE-l0lolTlTTTIrl7]
EFmEEm-E-m

1.6 Képviseló neve: Honyek-Bartha Szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

zUG Egyesület céljai:
.Kiizösségi kenek lfiesítése és müködtfiése Zuglólran, ezáltal egy úti típusú zöldfelület, allewe

nosítási íorma meghonosftása. zólílíelületek fejt esztése,
kenelq városi ken§azd álkodás, kisparcel l ás m ez6gazd aság népszerúsírése, kenészefi

ápolása
környezefi állapotának |avíÉsa és védelnte,

kórnyezet- és egészségrudatos életmódra való neveIés,
zájárulás az óneIlátás és az ölrgondoskodás kultúrájfulak megterellttéséhez,
össégépítés a környéken lakók bevonás,áva!, a helyi közö§ségi összefogás elósegítÉse,

. Az ifi úság környez eri n evel ésén ek rfurr o g atása"
hasonló célú szervezetekkel és nragánszentélyekkel való kapcsolaneretntés és együnmiiködés,

megteremtése, a helyi közösséllek bevonása Zugló íeilesztésébe,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

T3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:
. évi LXXVlll. tv.

31 7.§ és 2011. évi CLXXXIX. tv. 11.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fóváros XIV. Kerület Füredi úti
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ZUG Közösségi Kenekén Egyesület az elsö zuglól ken civil szervez
ok és szalraclitlös progranrok lebonyoIítása" ezzel kapcsolatos nrindelr ad]llinisztrácaós íeladal

illewe a közösségi kennBk a Budapest Föváros xlv. Kerület Zugló Önkorntányzatával együn
]rrükódtelése és fenntanása által közvedenül hozzájárult zuglóban egy úifaita zöldíBlü|et

Kitölió verzió:,Z.7 o.o Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Egyesület

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település:

közterület neve: 'e!epes Közterület je|lege: l.,."" l
l," lAjtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE. ffi . b ro H, IrflllZlolÍIál'E!
1.4 Nyilvántartási szám: m-Etr-t0l0lTl5lTIrTrl
1.4 Szervezet adószáma: -E_m
1.6 Képviseló neve: szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szabadidös revékenyséq kial lehetöségek tr6vítése

zUG Egyesületet az a civll kezdelrrényezés híwa éIetre, hogy a városi tózösségi kenészkedést zuglóban
meghonosítsuk, és léüehozzuk Zugló második közósségi kenift as 2015. éves terrékenységünl( íö

énye, hogy az elsö zuglói kózósségi ken, a zUGKen, uTán elkezdöClön a !násodik közósségi ken
lzítése as Egyesütetünk és Budapest Föváros xlv. Kerúlet Zugló Önkortrrfuiyzata együnmükódésének

Az elsö zugtói közósségi kenben - a közösségi l(en Zugló Önkormányzata áral 6nént
és áradása óta - a kertközösség szervezését toválrlrá a múködtetését és íenntanását a Zt G
végzi. Fenti céliainknak nregfelelóen íö tevékenységünk 2015-1ren az elsó zuglói közósségi ken
volt, beindítása és nrüködtelése valamint a másodak ken elökészítése volt.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznr1 tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely: 1997. évi LXXVlll. tv.

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Főváros xIv, Kerület Füredi úti

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:
2o0o0

a kerüler zöldíelületeinek íeilódéséhez. Közveten trródon hozzáiárult a zöldíelületeknek a
külónösen a Füredi úti lakótelepi lakosai szfunára nyúiton szolgáltatások bövüléséhez, a

llarületen való kikapcsolódási, szórakozási, szabadidö-eltöltési lehetóségek lrövüléséhez, illBn/e a
díelülBteknek és telepü!ési környezet minóségélrell betöltön szerepüK baológiai alcavitásuk

Kitöltó vetzi6:2.7 0.0 Nyomtatvány verzió:S.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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1, szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Közösségi Kenekén Egyesület

1.2 Székhely

lrányítószám, Em Település:

közterület neve: elepes Közterület jellege: 1"t* l
F. l

1.3 Beiegyzó határozat száma: m. ffi . b ro Erm' Eolili'm
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

m-EE-l0l0]TFITI,Ti
EEEEEEEE_E-EE

1.6 Képviselő neve: szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szabadidös revékenyséq kial

ZUG Egyesületet az a civil kezdetrrélryezés lrívta életre, hogy a városi kózösségi kenészkedést Zuglóban
trteglrotrosítsuk, és lérrehozzuk Zugló tttásodik kózösségi kenjfi is 2015. éves revéketlységünk í6

hogy az elsö zug!ói közösségi ken, a zuGKen, UÉn elkezdoclön a nlásodik közósségi ken
is Egyesül$ünk és Budape$ Föváros xlv, Ke]üler Zugló Önkortnányzata együnnrüködésének

Az elsö zuglói közósséga kenben - a közösségi ken Zug!ó Ónkormányzan által rönént
és áraclása óta - a kenközö§ség szervezését toválrbá a lllűkódtelését és íenntartását a ZUG

gyesüler végzi. Fenti céliainknak lltegíelelöen fö tevékenységüttk 2015-1ren az elsö zuglói közósségi ken
volt, beitrdítása és llrúködtetése valanrint a nrásodik ken elökészítése volt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
. évi LXXVlll. tv.

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Főváros XIV, Kerület Füredi úti
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a kerüler zöldfelületeinek íeilödéséhez. Közveten trródon hozzáiárulr a zöldíelülileknek a
külónósen a Füredi úti lakótelepi lakosai szátrrára ttyújton szolgáltatások bövüléséhez, a

való kikapcsolótlási, szórakozási, szalradidö-eltöltési lelretöségek bövtiléséhez, illetve a
és telepü!ési kórnyezet minöségében betöltött szereptalq lriológiai aktivitásuk

Kitöltó verzi6:2.70.0 Nyomtatvány verzió:S.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Egyesület

1.2 Székhely

trányítószám, Em Tebpúlés:

közterület neve: Közterület jellege: l*." l
l," l

1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . broErF|-ltlálolildl /EE
1.4 Nyi|vántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

m-Etr-lol0lTlslTlrTn
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: szilvia zsuzsanna

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely: '. éva LXXVIII. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Főváros XlV. Kerület Füredi úti
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

a A közösséqi kenek népszerüsítésén keresztül
egy újíaita zöldfelület- és teri.ilettrasztrálar elreriedéséttez zuglóban, alrlely elösegíil az
tt kóz- és lrragátrterületeknek hasztrosírását. A ttlá§odik zuglói közösségi ken

és szervezése, a közösségi oldal ]!|üködtetése során elösegítenük a lakosság részvételét a

Kitöl!6 verziő:2.7o.o Nyomtatvány verzió:S.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.14
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esvszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

I 

PK-142

1. szervezet azonosító adataa

1.1 Név

Közösségi Kenekén E gyesület

1.2 Székhely

lrányítószám, Em Település:

közterület neve: Közterület jellege: lr,"" I

l. l
1.3 Bejegyző hatáíozat száma: M. ffi . b ro H, F|-lr lZlolTl sl' EE
1.4 Nyilvántartási szám :

1.4 Szervezet adószáma:

m-EE- 0l0l1l5l1l2l7

-E-EE
1.6 Képviselő neve: Honyek-Bartha Szilvia Zsuzsanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznt1 tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

illeNe a lakossá§ és az onkornlárryzat közöni kapcsolananást is. A
népszerúsítésével elösegítenük a kórnyezenudatos szentléletforlnálást, részt venünk a helyi

Kitötió verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:S.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.15
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-t42

szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad atok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.]. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cé! szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) -

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 0

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

Cál szerinti iuttatás nem történt

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

Közösségi Kertekért Egyesü!et

Kitöltő v erzió :2.7 0.o Nyomtatvány verzió : 5.3 Nyomtatva: 2016.05.19 09.05.15
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atok e ze r fo ri ntban, )

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 854 760

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad őz6 re n d él k'ezés e sze ri nti f e l hász nál ás ár ól szól6
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós AlapbóI nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 854 760

H. Összes ráfordítás (kiadás) 705 592

l. Ebbő! személyi jellegú ráíordítás 32 L7

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 705 592
K. Adózott eredmény L49 168

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző -személvek száma
h közéídekű ö n köntes tevéká nvséo r ől szőlő
2oos. Cvi Lxxxvl I l. törvénynek Íreg'f elelően) 0

E rőfo r rás e l l átotts ág m utató i Mutató íe//'esííése

lgen Nern

Ectv. 32, § (4) a) KBl+B2y2 > 1.ooo.ooo, - Ft] ! B
EcN.32. § (4) b) lKl+K2>=Ol x !
Ectv. 32. § (4) c) [(l 7+ L2-A7-A2)/(H 7+H2)>=Q,/§] ! tr

T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teljesítése

EcN. 32, § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02] ! B
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=a,51 x !
Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] D B

kertekért

Kitöltő v erziől2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05.19 09.05.15



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1-42

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés I
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítend6 ! vissza nem térítendó !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi fe!hasznátásának szöveges bemutatása:

Az uzlefl evpen vegzett IooD feveKenysegeK es programoK oemulatasa
A zUGKen trlüködtetése során egyesületünk tagiainak ötrkéntes lnunkáiának segítéségével bonyolí{a le a kentagok
e!entkezéséq kenhaszlrálati szerzödések kötését, a parcellahasznáati díjak beszedését és alrlról a ken müködéséhez
rzükséges beszerzések lebonyo!ítását, íetrrltartási kiadások finalrszírozásál, illewe a kózösségi ken lrrúködretésével
is íenntanásávat kapcsolalos nrinden ad]|liniszüációs revékenységet, kenkózössé§ szervezését, közösséga
Kenészkedés szakrl|ai tátnogarásár. A kenkózösség szervezésére retldszereserr ken§yúléseket hívtulrk össze, és
íezeüünk le, a kerttagokkal való kapcsolananás, illewe a közösségi ken közös íennranási lrtunkáitrak szervezése
:éljából. A ken népszerüsitésére közósségi oldalr és honlapot is rrlüködtetünk,

v erzió:2.7 0.0 Nvomtatvánv verzió:5.3 2016.05.19 09.05,15

szervezet neve:

l<ertekért

Nyomtatvány Nyomtatva:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés D
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő f| vissza nem térítendó !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi szöveges bemutatása:

Az üzletl évben végzett íóbb tevél(enységek és programok bemutatasa
íevéketrységülrkkel 2B15-betr tátroganuk az ökológiai gaztlákodástrak trtegfelelö kenészkedést kenészeri elöadásolq
tatrácsadás, nragbörze, közös pernletezés vagy ko,rlposztkezelési akciók szervezésével. 2015, évi tevékelrységünk
egjele]ríöseblr eredlrténye a nlásodik zuglói közösségi ken elökésztése. Terüleri iavaslat lrenyújtása után eredlrrényes
iárgyalásokat követöen elöteriesztési kére]nrer nyúitonunk be kötíségvetési - és korrcepció tervvel, az Óllkortrrárryzat
iántogatását kérve a kialakításhoz. 2015 ntárciusálran elindult a kenta§ok jelenrkezése, ehl"rez két alkalommaI
§zerveztünk közösségi ken helyszíltlrejárást és közösségi tervezési rr.lorkshopor, trlelyek erednrétlyeinek
lelhasztlálásáva!, a kernagok bevotrásával készi.ilt e] a ]násodik ken koncepcióterve. Aprilislran ez elöteriesztési te]wet
}!íooaClták

vevió:2.7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 2016.05.19 09.05.15

szervezet neve:

zUG kertekért

Nyomtatvány Nyomtatva:



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1-42

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben felhasznált összeg:

- tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

uzltll cvue]l vglJz€ll luuu leveKBíly§EgBÁ €5 Plugí ]JelIlul

így elindult a nlásodik közösségi ken kivitelezésének elökészítése, tervezése. 2015, áprilisában a Zuglói Civil Házlran
|akossági íórutlron ismenenük a nrásodik kózösségi kert Proiekrtet. Legjelentösebb progranrjaank 2015. februárbalr
nyilvános rrragbörzér tanonunk a zug!ói civil háZban, 2015. trrárcius 2-árr került sor a 2. közósségi ken elsö
lalálkozójáía, rervezési workshopjára, rnajd 2015. áp]ilislran 2-án a Proielitindító íóruntra a civi Házban. 2015,

1 iÁna ós nil kpriilrpk l]prll l

2015-1rerr kenészkedési lehetöséget biztosítonutrk térítésmentese.l a Pönönrpark Óvorla és a Móra Ferelrc Általáros
lskola tal]ulóinal<" 2015, szeptelrrlrerében ez egyesüler képviseltene trtagát a civilek uccála rendezvényen, a Youltg
Europeans nenrZerközi

veízióiz,7 0.o Nyomtatvány verzió:5.3 2016.05.19 09.05.15

szervezet neve:

l(ertekért

Nyomtatvány Nyomtawa:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás n
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebbó| a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendó !
Tárgyévben feIhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

uzlell evgt]l ve!J4t]r t Pl(
a Zugkertben; kenészeti tanácsadó belnutatóra és nyílt rlapra került sor valanlillt epernapi retrdezvélryt is
utlk. A Zuglói Kertbarátok Tertrrénylrelrlutató rendezvényén a közösségi kert is képviselte magát. Enlellett
, közósségi lnunkanapok és bográcsozások, húsvéti toiá§kere§ö iáték és biokenészeti larrácsadá§ is
ire keriilt.

verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5,3 : 2016.05.19 09.05,15Nyomtatvány Nyomtatva:

kertekért


