
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
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Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

Képviselő. neve: Aradi Csaba

Képviselő aláírása:

Közterület jellege: L-lu_tc_a__ ---1

Ajtó:

Keltezés:

Balmazújváros

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.01



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év Tárgyév
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszközök 244 076 262223
1.Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 244 076 262223
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 50084 201200

1.Készletek

II. Követelések 24464 7287
Ill. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 25620 193913
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 294160 - 463423
FORRÁSOK (PASszíVÁK)

D. Saját tőke 154270 1500 174364
1.Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 171853 155771
Ill. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -17583 1500 18593
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 46545 27205
1.Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 46545 27205

G. Passzív időbeli elhatárolások 93345 261854

FORRÁSOK ÖSSZESEN 294160 1500 463423

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva:2015.11.09 09.03.01



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 3016 3381 3016 3381

2. Aktivált saját teljesítmények
350 350értéke

3. Egyéb bevételek
68275 90493 68275 90493

- tagdíj, alapítótói kapott
befizetés

- támogatások 19287 87214 19287 87214

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei 464 184 464 184

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótói kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 72105 94058 72105 94058

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 71 789 94058 71789 94058

6. Anyagjellegű ráfordítások 54700 -1500 48457 54700 -1500 48457

7. Személyi.jellegű ráfordítások 17224 13138 17224 13138

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 9437 10170 9437 10170

9. Egyéb ráfordítások 880 171 880 171

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai 5 3529 5 3529

Ny.v.:5.3A nyomtatvány papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva:2015.11.09 09.03.01



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
7442 7442

B. Összes ráfordítás
(6+ 7+8+9+10+11) 89688 -1500 75465 89688 -1500 75465

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 109886 109886

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -17583 1500 18593 -17583 1500 18593

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
-17583 1500 18593 -17583 1500 18593

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-17583 1500 18593 -17 583 1500 18593

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Illetve a Kohéziós 18136 182559 18136 182559Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi

133 96 133 96~XXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyvvizsgálói záradék D Igen 00 Nem

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papfralapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11,09 09.03.01



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜlET

1.2 Székhely

Irányítószám: ~@]~@] Település: IBAlMAZÚJVÁROS

Közterület neve: L..IE_S_Z_E_T_A_M_Á_S ---' Közterület jellege: lutca

Ajtó:Házszám: ls. 1 Lépcsőház: 1 Emelet

1.3 Bejegyző határozat száma: @:@J.lpIKI·161111101311/111919131/[1]

1.4 Nyilvántartási szám: ~-@li]-14171912191 1

1.4 Szervezet adószáma: [!]~~~[!]0~~-~ -@]@J

1.6 Képviselő neve: IL..A_r_ad_i_c_s_a_b_a --'

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Természetvédelmi célú legeltetéses adaptív kezelés,valamint Kárpát-medencei szikes tavak ökológiája és
védelme.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Itudományos tevékenység,kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997.évi ClVI törvény

126§ c. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Ihazai és Európai döntéshozók, szakemberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1500 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Előadások, fórumok, cikkek megjelenítése, helyi televíziós beszámolók, tudományos cikkek készítése,
~udományos találkozókon való részvétel, tudományos angol nyelven írott könyv terjesztése

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.01



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

1.2 Székhely

Irányítószám: ~@]~@] Település: IBALMAZÚJVÁROS

Közterület neve:LIE_S_Z_E_T_A_M_Á_S ---'

Házszám: 18. I Lépcsőház: I Emelet: L-- __ ---L

1.3 Bejegyző határozat száma: @@].lpIKI·161111101311/I11919131/rn

1.4 Nyilvántartási szám: 1ili-@TI]-14171912191 I
1.4 Szervezet adószáma: [!]~~~[!]0~~-~ -@J@]

Közterület jellege: lutca

Ajtó:

1.6 Képviselő neve: L..IA_r_ad_i_c_s_a_b_a --l

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

rrermészetvédelemmel, kezeléssei, élhetö k.örnyezenel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előadások,
beszámolók vezeten túrák és bemutatók.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Inevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997.évi CLVI törvény

126c. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ITérségben élő és ide látogató érdeklődők, gazdák és diá

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Előadások, bemutatók, vitaestek, fórumok, terepi bemutatók, vezeten túrák szinte heti
rendszerességgel, amikről újságcikkek,webhfrek helyi tv hirel szülenek. Szakdolgozatok, phd-munkák
udományos írások születése.

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜlET

1.2 Székhely

Irányítószám: ~@]~@] Település: IBAlMAZÚJVÁROS

Közterület neve: L-IE_S_Z_E_T_A_M_Á_S --->

Házszám: 18. 1 Lépcsőház: 1 Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: ~.lpIKI.16111110131 Itl11919131tffJ

1.4 Nyilvántartási szám: @EJ-@liJ-14171912191 I

1.4 Szervezet adószáma: [!]~~@J[!]0@J~-~ -@]~

Közterület jellege: lutca.

Ajtó:

1.6 Képviselő neve: IAradi Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lA balmazöjvárosi szikes legelök, Nagy-Vókonya és Dinnyés közel 2000 hektáros területén természeNédelem
kezelés,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Itermészetvédelem, állatvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997évi ClVI törvény

126c. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Iszakemeberek, gazdálkodók, diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1500 I
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Biodiverziális megörzése és növelése, természeNédelmi színt emelése, müködö modell, állami feladat
segítése és áNállaJása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

1.2 Székhely

Irányítószám: ~@]~@] Település: IBALMAZÚJVÁROS

Közterület neve:LIE_S_Z_E_T_A_M_Á_S ----' Közterület jellege: lutca

Ajtó:Házszám: ls. 1 Lépcsőház: 1 I . Emelet: '-- __ ---'

1.3 Bejegyző határozat száma: @@].lpIKI.161111101311,,11919131/~

1.4 Nyilvántartási szám: @EJ-@li]-14171912191 I
1.4 Szervezet adószáma: [!J~~@El0~@J-~-@]@]

1.6 Képviselő neve: L..IA_r_ad_i_c_s_a_b_a ....•

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A balmazújvárosi szikes legelokön kommunális hulladék összegyüjtése és els.zállitása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ikörnyezetvédelem.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997.évi CLVI törvény

126c. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Iszakemberek, gazdálkodók, diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1200 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Önkéntesek segitségével több tonna szemstet gyüjtönünk össze a területekrét. A balmazújvárosi
Újvilág temető fenntartásában való aktiv részvétel.

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IHORTOBÁGYTERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜlET

1.2 Székhely

Irányítószám: ~@]~@] Település: IBAlMAZÚJVÁROS

Közterület neve: IL-E_S_Z_E_T_A_M_A_'_5 ---'

Házszám: la. I Lépcsőház: I Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10101.lpIKI.lsI11110131Itl11919131tlill

1.4 Nyilvántartási szám: ~-1ill-14171912191 I

1.4 Szervezet adószáma: 1!l~~~[!El~~-~-@]~

Közterület jellege: lutca

Ajtó:

1.S Képviselő neve: •....IA_r_ad_i_c_s_a_b_a ---'

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lA balmazÚjvárosi Nagy-szikena Németfalu nevü településrész belvizelvezetö rendszerének fenntartása a
LlFE+ program keretén belül.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevé ke

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997.évi ClVI törvény

12s§c.pontja

3.3 Közhasznú!evékenység célcsoportja: Ihelyi lakosság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15000 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Németfalu településrész biztonságos belvizelvezetö rendszerének külterületi fenntartása 3,5 km-en
úgy, hogy nem sén természetvédelmi érdekeket és jogszabályokat.

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

LlFE07NAT/H/000324 támogatás 18136 O

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

MVH töldalapú támogatás 1018 67974

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
19154(összesen) 67974

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 19154 67974

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztséqviselöknek nyújtott
juttatás (mindösszesen): .

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IHORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 72105 94058

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

133 961996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjai ból, illetve
18136 182559a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F}] 53836 -88597

H. Összes ráfordítás (kiadás) 88188 7546!;i

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 17224 13138

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 109886

K. Adózott eredmény -16083 18593

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé%et vé9zŐ személyek száma
~a közérdekü önkentes tevékenységről szóló

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatái Mutatá teljesítése

Igen Nem

Eetv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - FtJ
~ O

Eetv. 32. § (4) b) [K1+K2>=OJ
~ O

Eetv. 32. § (4) e) [(l1+12-A1-A2)/(H1 +H2»=O,25J O ~

Társadalmi támogatottság mutatái Mutatá teljesítése

Eetv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=O,02J O ~

Eetv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2»=O,5J ~ O
Eetv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 főJ O ~

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.11.09 09.03.02



A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
közhasznú tevékenységet folytató szervezet 2014. évi közhasznúsági jelentése

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület működésének célja:
A tágabb értelemben vett Hortobágy, vagyi~ a Hortobágy kistájon végzett természetvédelmi,
környezetvédelmi és vidékfejlesztési feladatok ellátása. Biodiverzitás megőrzése, ősi vizes élőhelyek
rekonstrukciója és kezelése, valamint gyakorlati madárvédelem. Bemutatás, oktatás és népszerűsítés a
természetvédelemben és az élhető táji életformákban.

A HTE szervezete:
Az egyesület legfőbb szerve az 5 tagú vezetőség, a taggyűlésen kívül. Az ellenőrzést a 3 tagú ellenőrző
bizottság végzi.

2014-ben megvalósult föbb célok:

• Az egyesület alapműködését 4 teljes állású alkalmazott látta el.
• A génmegőrzési célokat szolgáló őshonos állatfajták (magyar szürke, racka, parlagi szamár)

egyedeinek tenyésztését folytattuk. A háziállat-állomány létszáma meghaladta a 400 egyedet.
• A népes háziállat-állomány európai uniós szintű tartása érdekében a Nagy-sziken bérelt

földeken legeltettük azt, és bérelt dinnyési szántón megtermeltük a téli takarmányt.
• Folyamatos tájékoztatást tartottunk fórumokon, szervezett találkozókon és előadásokon a

természetvédelmi célú legeltetési rendszerekről, a biodiverztásról és az adaptív (alkalmazott)
kezelési technológiáról.

• A befejezett Balmazújvárosi szikes tavak rekonstrukció clrnű LlFE+ projektünket tovább
folytattuk az elért eredmények megőrzése érdekében, és továbbra is szorosan
együttműködtünk projekt partnereinkkel: A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvánnyal, a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ával és a Tiszatáj Közalapítvánnyal.

• A projekt eredményeinek további népszerűsítése érdekében térítésmentes előadásokat,
vezetett túrákat, bemutatókat tartottunk a helyi közösségeknek, különösen a balmazújvárosi
diákoknak.

• A helyi sajtókban és televíziókban folytattuk a beszámolókat a projekt eredményeiről és
kapcsolódási lehetőségekről.

• Az Egyesület megkezdte a LlFE11 NAT/HU/000924 azonosító számú "Legelőtavak
élőhelykezelése a Hortobágyon" című LlFE+ projektben a tevékenységét, ahol partnerként vesz
részt.

• Agrár-környezetgazdálkodási programokat (túzok-védelmi lucernás, ökológia célú legelők,
Natura 2000-es terület védelme és fenntartása) folyamatosan végeztük a HTE által bérelt
legelőkön és szántókon, ennek eredményeképpen a kezelt területek természeti állapota
folyamatosan javult.

• Az SZJA 1%-ának felajánlásából befolyt összeg: 96 000 Ft, amit a HTE által kezelt területek
természetvédelmi kezelésére fordítottuk.

Közhasznú tevékenységeink bemutatása:

Megnevezés: tudományos tevékenység, kutatás



Jogszabályhely és tartalom: 1997. évi Cl.Vl. törvény 26.§ c. pontja. Természetvédelmi célú
legeltetéses adaptív kezelés, valamint Kárpát-medencei szikes tavak ökológiája és védelme
Célcsoport: hazai és Európai Uniós döntéshozók, szakemberek
Létszám: 400
Főbb eredmények: Előadások, fórumok, cikkek megjelenítése, helyi televíziós beszámolók.

Megnevezés: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Jogszabályhely és tartalom: 1997. évi Cl.v! törvény 26.§ c. pontja. Természetvédelemmel,
kezeléssei, élhető környezettel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előadások, beszámolók vezetett túrák
és bemutatók
Célcsoport: Térségben élő és ide látogató érdeklődők, gazdák és diákok.
Létszám: 1000
Főbb eredmények: Előadások, bemutatók, vitaestek, fórumok, terepi bemutatók, vezetett túrák szinte
havi rendszerességgel, amikről újságcikkek, webhírek, helyi tv hírek születtek. Szakdolgozatok, phd-
munkák, tudományos írások születése.

Megnevezés: természetvédelem, állatvédelem

Jogszabályhely és tartalom: 1997. évi Cl.Vl. törvény 26.§ c. pontja. A balmazújvárosi szikes legelők,
és Dinnyés közel 1500 hektáros területén természetvédelmi kezelés.
Célcsoport: szakemberek, gazdálkodók, diákok
Létszám: 400
Főbb eredmények: Biodiverzitás megőrzése és növelése, természetvédelmi szint emelése, működő
modell, állami feladat segítése és átvállalása.

Megnevezés: környezetvédelem

Jogszabályhely és tartalom: 1997. évi Cl.Vl. törvény 26.§ c. pontja. A balmazújvárosi szikes legelőkön
kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása
Célcsoport: szakemberek, gazdálkodók, diákok
Létszám: 200
Főbb eredmények: Tovább folytattuk önkéntesek segítségével a balmazújvárosi Nagy-szikről történő
szemétszedést, és a balmazújvárosi Újvilági temető kitakarításában, karbantartásában újból részt
vállaltunk.

Megnevezés: ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,

Jogszabályhely: 1997. évi Cl.vl. törvény 26.§ c. pontja. A balmazújvárosi Nagy-sziken a Németfalu
nevű településrész belvízelvezető rendszerének kialakítása a LlFE+ program keretén belül megtörtént
előző évben. A lecsapoló-rendszer részét képező Magdolna-eret kitisztítottuk a további biztonságos
belvízelvezetés érdekében ..
Célcsoport: helyi lakosság
Létszám: 5000
Főbb eredmények: A Németfalu településrész biztonságos belvízelvezető rendszerének külterületi
fenntartását végeztük, városvédő biztonsági elemek (zsilipek, stb.) üzemeltetésévei, 3,5 km-en, úgy,



hogy természetvédelmi érdeket és jogszabályi előírást nem sért. Kiválóan üzemelt a kiépített rendszer
2014-ben; a településen nem okozott kárt, amíg a HNP területén a madaraknak és a legelőnek
megfelelő mennyiségű csapadékvíz maradt.

A beszámoló szerves része az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet

Kelt: 2015. június 09.



1. számú melléklet

A "Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon - Természetvédelmi célú legeltetési rendszer

kidolgozása a 1530 pannon szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípusra; annak vizes altípusai nak

ökológiai állapot javítása" című projekt

Támogató megnevezése: Európai Bizottság, LlFE+ program

Támogatás forrása: nemzetközi forrás, központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2014,01,01-2020,06,30,

Támogatási összeg: 889316 Euro

tárgyévre jutó összeg: 160000 Euro

felhasznált összeg: 46 698 031 HUF

tárgyévben folyósított összeg: 44 600000 HUF

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 6701 740

dologi: 10224506

felhalmozási: 29771 785

összesen 46 698 031

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Két nagy részre tagolható a felhasználás: monitoring kiadásokra és a pelletgártó-gépsor beszerzési
költséqere. A Madármonitoringot Ecsedi Zoltán végezte 8 órás napi rrunkaidöben. Vízkémiai
adatfevételezést és laborvizsgálatot külsős megbízott munkatársak végezték, A Hepdesk állattartás
ösztönző feladatait a Fortos Alapítványra bíztuk, A monitoring feladatok szakszerű ellátása érdekében
speciális műszereket szereztünk be, mint távcsövek, vízkémiai adatmérő műszer, stb, Beszereztük a
pelletgyártó gépsor terepi eszközeit, mint traktor és kiegészítői, kasza, múlcsológép, pótkocsi és
terepjáró,

A) Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és' programok bemutatása

Természetvédelmi célú legeltetéses adaptív kezelés alkalmazása,

Természetvédelemmel, kezeléssei, élhető környezettel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előadások,
beszámolók vezetett túrák és bemutatók rneqtartása.



Biodiverzitás megőrzése és növelése, természetvédelmi szint emelése, működő modell, állami feladat
segítése és átvállalása a balmazújvárosi legelőkön.

A balmazújvárosi szikes legelőkön kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása.

A Németfalu településrész biztonságos belvízelvezető rendszerének külterületi fenntartását végeztük,
városvédő biztonsági elemek (zsilipek, stb.) üzemeltetésévei, karbantartásával és ellenőrzésévei 3,5
km-en.


