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1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egyesület

l

1.2 Székhely

lrányítószám,

Em

Település:

közterület neve:

Közterület jellege:
Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviseló neve:
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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 típusúzöldfelület, allewe
nosítási íorma meghonosftása. zólílíelületek fejt esztése,
kenelq városi ken§azd álkodás, kisparcel ás m ez6gazd aság népszerúsírése,kenészefi
l

ápolása

.

környezefi állapotának |avíÉsaés védelnte,
kórnyezet- és egészségrudatos életmódra való neveIés,
zájárulás az óneIlátás és az ölrgondoskodás kultúrájfulak megterellttéséhez,
össégépítésa környéken lakók bevonás,áva!, a helyi közö§ségi összefogás elósegítÉse,
Az ifi úság környez eri n evel ésének rfurr o g atása"

hasonló célúszervezetekkel és nragánszentélyekkel való kapcsolaneretntés és együnmiiködés,
megteremtése, a helyi közösséllek bevonása Zugló íeilesztésébe,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

T

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

31

7.§ és 2011. évi CLXXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

.

évi LXXVlll. tv.

11.

Fóváros XIV. Kerület Füredi úti

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

ken civil
szervez
ZUG Közösségi Kenekén Egyesület az elsö zuglól
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
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1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egyesület
1.2 Székhely

lrányítószám,

EEEE

közterület neve:

Település:
Közterület je|lege:

'e!epes

Ajtó:

1.4 Nyilvántartási

száma:

ffi b ro H, IrflllZlolÍIál'E!
szám: m-Etr-t0l0lTl5lTIrTrl

1.3 Bejegyzó határozat

EE.

l," l

.

-E_m

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviseló neve:

l.,."" l

szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szabadidös revékenyséqkial

lehetöségek tr6vítése

zUG Egyesületet az a civll kezdelrrényezéshíwa 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 szervezéséttoválrlrá 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. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznr1 tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységíőbb eredményei:

1997. évi LXXVlll. tv.

Főváros xIv, Kerület Füredi úti
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
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1, szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Közösségi Kenekén Egyesület
1.2 Székhely

lrányítószám,

Em

közterület neve:

Település:
Közterület jellege:

elepes

1.3 Beiegyzó határozat

Erm' Eolili'm
m-EE-l0l0]TFITI,Ti
EEEEEEEE_E-EE

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:

m. ffi

1.6 Képviselő neve:

.

1"t* l

F.

l

b ro

szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szabadidös revékenyséqkial
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, UÉnelkezdoclön 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 szervezéséttoválrbá 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:

3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:

.

évi LXXVlll. tv.

Főváros XIV, Kerület Füredi úti

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb 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
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I

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egyesület
1.2 Székhely

trányítószám,

Tebpúlés:

Em

közterület neve:

1.3 Bejegyző határozat

Közterület jellege:

száma:

1.4 Nyi|vántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:

m. ffi broErF|-ltlálolildl /EE

l*." l

l," l

.

m-Etr-lol0lTlslTlrTn

EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve:

szilvia zsuzsanna

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

'. éva LXXVIII.

tv.

Főváros XlV. Kerület Füredi úti

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységíóbb eredményei:

a

A közösséqi kenek népszerüsítésénkeresztül

egy újíaitazöldfelület- és teri.ilettrasztrálar elreriedéséttezzuglóban, alrlely elösegíil az
tt kóz- és lrragátrterületeknek hasztrosírását. A ttlá§odik zuglói közösségi ken
és szervezése, a közösségi oldal ]!|üködtetése során elösegítenük a lakosság részvételéta
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1. szervezet azonosító adataa

1.1 Név

Közösségi Kenekén E gyesület
1.2

Székhely

lrányítószám,

Em

Település:

közterület neve:

Közterület jellege:

1.3 Bejegyző hatáíozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám

:

M. ffi

m-EE-

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

.

b ro H, F|-lr lZlolTl sl'

EE

lr,""

l.

l

0l0l1l5l1l2l7

-E-EE

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 tevékenységcélcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

illeNe a lakossá§ és az onkornlárryzat közöni kapcsolananást is. A
népszerúsítésévelelösegítenük a kórnyezenudatos szentléletforlnálást, részt venünk a helyi
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szervezet neve:

Közösségi Kertekért Egyesü!et
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Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
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Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebból a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítend6 !

vissza nem térítendó

!

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

Felhalmozási

összesen:
Támogatás tárgyévi fe!hasznátásának szöveges bemutatása:

Az uzlefl evpen vegzett IooD feveKenysegeK es programoK oemulatasa

zUGKen trlüködtetése során egyesületünk tagiainak ötrkéntes lnunkáiának segítéségévelbonyolí{a le a kentagok
e!entkezéséqkenhaszlrálati szerzödések kötését, a parcellahasznáati díjak beszedésétés 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
Kenészkedésszakrl|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 népszerüsitéséreközósségi oldalr és honlapot is rrlüködtetünk,
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Az üzletl évben végzett íóbb tevél(enységekés programok bemutatasa
íevéketrységülrkkel2B15-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
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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,
iÁna ós nil
kpriilrpk
l]prll l
1

2015-1rerr

kenészkedésilehetöséget biztosítonutrk térítésmentese.la Pönönrpark

Óvorla és a Móra Ferelrc Általáros

lskola tal]ulóinal<" 2015, szeptelrrlrerében ez egyesüler képviseltene trtagát a civilek uccála rendezvényen, a Youltg
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a Zugkertben; kenészeti tanácsadó belnutatóra és nyílt rlapra került sor valanlillt epernapi retrdezvélryt is

utlk. A Zuglói Kertbarátok Tertrrénylrelrlutató rendezvényéna közösségi kert is képviselte magát. Enlellett
, közósségi lnunkanapok és bográcsozások, húsvétitoiá§kere§ö
iáték és biokenészeti larrácsadá§ is

ire keriilt.
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