
 

Junior Green Team 21 Vidékfejlesztési, Környezet és 

Természetvédelmi 

Egyesület 
 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 
 
Közhasznú egyesületünk bírósági bejegyzésének dátuma 2001. május 29. 
Az alakulás óta székhelyünk folyamatosan Salgótarján Vasvári P. út 45.  szám, ahol az egyesület 
elnökségi, felügyelı bizottsági tanácskozásai és közgyőlése is rendszeresen lebonyolításra kerülnek. 
 
Közhasznú célunk 
A magyarországi és ezen belül a Nógrád megyei természet- és környezetvédelem támogatása, ennek 
érdekében szerepvállalás a kormányzati, önkormányzati és civil természet- és környezetvédelmi 
feladatokban az EU integráció érdekében. Ennek keretében a hagyományteremtés szándékával olyan 
nemzetközi ifjúsági rendezvény sorozat létrehozása magyar, illetve külföldi részvétellel, mely a természet- 
és környezetvédelem prioritására irányítja a figyelmet. A környezet- és természetvédelem területén a 
nemzetközi összefogás, a környezeti tudatosság erısítése, ésszerő természet és környezetvédelmi célok 
megvalósulásának elısegítése. Az elmúlt esztendıben a Nógrád megyei intézményekkel, illetve civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás eredményeként mind nagyobb szerepet vállaltunk – a közhasznúság 
kritériumainak megfelelıen – jótékony célú rendezvények foglalkoztatási és pályaválasztási projektek, 
valamint vidékfejlesztési programok szervezésében és megvalósításában. 
Az alapszabályunkra hivatkozva és kérelmünkre a Nógrád Megyei Bíróság 2001. június 21-én az 
egyesület közhasznú szervezetté nyilvánította  és mőködési körét környezet és természetvédelemmel, 
valamint a térség vidékfejlesztési törekvéseinek segítésében határozta meg a Nógrád Megyei Bíróság. 
Alapítótagságunk sajátos módon nem bıvült a kívánatos mértékben, de szerencsére kilépést vagy kizárást 
sem kellett regisztrálnunk az elmúlt egy esztendı során. Az egyesület valamennyi tagja pontosan tett eleget 
tagdíjfizetési kötelezettségeink és az alapszabályban rögzített összeget az egyesület számlájára fizette be. 
 
A költségvetési támogatások felhasználása 
 
Az egyesület által kezdeményezett rendezvényekhez és programokhoz a városi és megyei önkormányzati 
költségvetési forrásokhoz, több gazdálkodó szervezethez nyújtottunk be pályázatot. Ezek közül támogatást 
nyertünk el a Salgótarján Megyei Jogú Városától (200.000 Ft-ot ) a Nógrád Megye Közgyőléstıl (350.000 
Ft-ot) a Salgótarjáni VGÜ Kft. (240.000 Ft-ot) Tarjánhı Kft. ( 100.000 Ft-ot) Pásztói Városgazdálkodási 
Üzem ( 100.000 Ft-ot), további 451.000 Ft-ot pedig környezetvédelmi propaganda tábor és vetélkedık, 
valamint pályázatfigyelés ellenszolgáltatásaként kapta meg az egyesület. Ezen támogatások szerzıdései, 
valamint elszámolásuk és pénzügyi kimutatásuk, a felügyeleti szervek és a közgyőlés tagjainak számára 
ezen beszámoló mellékleteként szerepelnek. A költségvetésbıl finanszírozott pályázatok beadását és azok 
felhasználását, valamint a programok finanszírozásának mikéntjét az elnökség, a tagság és a felügyelı 
bizottság folyamatosan nyomon követte. Sajnálatos módon több pályázatunk és támogatási kérelmünk nem 
nyert kategóriába sorolódott, a legtöbb forráshiányra hivatkozva.  
 
Nem közpénzekb ıl gazdálkodó profitorientált szervezetekt ıl, társaságoktól elnyert támogatások: 
 
Egyesületünk több gazdálkodóhoz, vállalkozóhoz és a közhasznú tevékenységet támogató szponzorhoz is 
benyújtott támogatási kérelmet, melynek elnyerésébıl származó összes bevétel: 1341 ezer forint volt. 
 
 



 

Összes (2009) pályázati forrásból: 0 ezer 
 Szponzorok és váll. tev.: 1341ezer 
 Tagdíjból és tagi tám. 0 ezer 
 Banki kamat: 0 ezer 

Összesen 1.341 ezer 

 

 
Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységekr ıl: 
 
Az egyesület által kezdeményezett, megszervezett, p ályázati források felhasználásával 
finanszírozott és lebonyolított közhasznú rendezvén yei a 2008. május és 2009. május közötti 
idıszakban. 

 
1. Környezetvédı Fiatalok I. Európai Találkozója 2008. szeptember 27-30. 
2. Európa Liget néven öko parkot létesítettünk, illetve avattunk Salgótarján északi határában, ahol az 

egyesület – Európában elıször – katasztrófa emlékmővet állítatott és adományozott a nógrádi 
megyeszékhelynek 

3. Környezetvédı diákok tábora 
4. „Örökkön Örökségünk Európa” szakmai programsorozat 2009. szeptember – október 
5. Karácsonyi jótékony célú adománygyőjtés és elosztás megszervezése – partnerszervezetek Szent Lázár 

Rend, Salgótarjáni Hajléktalan Szálló, Máltai Lovagrend Kézenfogva az Esélyegyenlıségért Egyesület. 
6. „Örökségünk a Föld” címmel vetélkedı játék a „Föld Napja tiszteletére” 

A rendezvényeket dokumentáló programfüzet, meghívók, sajtóanyagok, DVD, valamint az elektronikus 
médiából. Az egyesület tagságának és tisztségviselıinek a lebonyolítás során történt költségeit vállalkozói 
számla benyújtása és az elnökség által történt elfogadása ellenében térítette meg az egyesület. 
 
A költségvetési források támogatásainak felhasználá sa: 
 
Az egyesület sem a központi költségvetési szervektıl, sem az önkormányzatoktól, sem más gazdálkodó 
szervezettıl rendszeres támogatásban nem részesült. A szponzorok mindig egy adott program 
megszervezésére és lebonyolítására adtak költségarányos hozzájárulást. Az Egyesület rendszeres juttatást 
nem fizet és nem kap, így klasszikusértelemben vett éves költségvetést sem célszerő alkalmaznia. Az 
eddig elvégzett vizsgálatok és elszámoltatások (APEH, Statisztikai Hivatal, Önkormányzati Adóhatóság, 
VPOP stb.) nem tártak fel semmilyen hiányosságot. 
Programjait, közhasznú tevékenységét és mőködését a fent nevezett támogatásokból, valamint a befizetett 
tagdíjból finanszírozta. Egyesületünk a számviteli törvénynek megfelelıen egyszerősített könyvvitelt – 
naplófıkönyv – vezet.  
 
Tisztségvisel ık juttatásai: 
 
Tisztségviselıi és a felügyeleti szerv tagjai semmilyen juttatásban sem részesülnek, munkájukat önként 
vállalt „társadalmi munkával” végzik. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az egyesület 
kapcsolatrendszerének és szerteágazó tevékenységének köszönhetıen az aktívan dolgozó tisztségviselık 
és tagok bıvíthették egzisztenciális boldogulásukat is segítı partneri körüket. 
Az egyesületnek közhasznú tevékenysége során nem képzıdött sem vagyona, sem nyeresége, mivel 
bevételeit teljes mértékben a közhasznú tevékenység – alapszabályban meghatározott – körére, valamint a 
mőködésére fordította.  
 
Az egyesület vagyoni helyzete: 
 
Az egyesületünk a mellékelt bankinformációk és igazolások szerint stabil anyagi kondíciókkal rendelkezik. 
Sem tartozása, sem kintlévısége nincs. Kötelezettségeit rendben fizeti. 
 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos információt 
 
Az egyesületünk sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkezik így azok felhasználásának kimutatása 
a közhasznúsági jelentésben indokolatlan. 



 

Az egyesület székhelyén a közhasznú tevékenységet segítı kismértékő alkotó helységet hoztunk létre, 
mely irodaként és az egyesület bázisaként mőködik a székhelyként bejelentett lakcímen. A szerény 
költségvetéső beruházáshoz pályázati forrást nem kívánt igénybe venni az egyesület. 
 
A gazdálkodás ellen ırzése 
 
A támogatók minden esetben pontos pénzügyi elszámolást és elszámoltatást végeztek ezen ellenırzések 
dokumentációja a szerzıdésekben rögzített módon került benyújtásra. A dokumentáció a szerzıdések és 
az elszámolás iratanyaga az egyesület felügyelı bizottsága által 2009. május 30-án került átvizsgálásra a 
könyvelési és számlarendnek megfelelıen. A felügyelı bizottság a közhasznú jelentést, az éves 
beszámolót és a gazdálkodás rendjét elfogadásra ajánlja az egyesület számára. 
A számviteli beszámoló a célszerinti juttatások kimutatása és a vagyon felhasználásának mikéntje a 
beszámoló mellékleteként került a tagság elé betekintésre. A tagság és a tisztségviselık fent említett 
dokumentumok és tartalmuk ellen kifogással nem éltek, javaslataikat elfogadásra a beszámoló keretében 
terjesztjük a közgyőlés elé. 
 
Az egyesület tevékenységének értékelése: 
 
Az elnökség az elmúlt egy éves közhasznú tevékenységet értékelve megállapította, hogy az egyesület 
munkája és tevékenysége során a közhasznúsági szempontoknak mindenkor kizárólagosságot biztosított. 
Nonprofit szervezıdésként törekedett céljai megvalósítására és programjainak hatékony lebonyolítására. A 
Junior Green Team 21-rıl publikált sajtó anyagok, a webes publicitás, a köszönılevelek, a kiterjedt 
kapcsolatrendszer, az eredményes pályázatok sor, a meghívások jól tükrözik, hogy közhasznú 
egyesületünk él, és lehetıségeihez mérten jól mőködik. 

A közeljövıben ugyanakkor nagyobb gondot kell fordítania a számviteli elıírások pontosabb 
betartására, a tagtoborzás élénkítésére, a pártolótagság kiszélesítésére, valamint a kötelezıen elıírt 
adminisztrációs feladatok precíz dokumentálására. Amennyiben a jogszabályokba ez nem ütközik és a 
megfelelı forrásokat is sikerül ehhez feltárni, úgy a megnövekedett közhasznú tevékenységi kör 
szervezésre, a programok lebonyolítására, valamint a szervezeti élet hatékonyabbá tételére ismét 
felvetıdhet egy tisztségviselı fıállású foglalkoztatása. A tervezetet az elnökségnek a következı 
közgyőlésen kell a tagság elé terjeszteni elfogadásra. 
 
Az egyesület közhasznúsági jelentése nyilvános és a bba bárki betekinthet  és abból másolatot 
készíthet. A közhasznúsági jelentés az egyesület székhelyén kerül kifüggesztésre, illetve az egyesület 
honlapján (www.juniorgreenteam/freewb.hu) és internetes elérhetıségén juniorgreenteam21@gmail.com 
keresztül, valamint sajtótájékoztató útján került nyilvánosságra. 
 
A közhasznúsági jelentést az egyesület 2009. május 31-i közgy őlése elé terjeszti az elnökség 
jóváhagyásra és kiegészítésre. 
 
 
Salgótarján, 2009. május 20. 
 
 
 
 Szabó Péter 
 Junior Green Team 21 elnöke 


