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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 5100 Jászberény, Forgách u. 16. (székhely), 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
(telephely).

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja.
Tengerecki Alapítvány célja szerinti besorolása: kulturális alapítvány.
Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú alapítvány.
A regisztrációt végző szerv neve: Szolnoki Törvényszék.
A szervezet nyilvántartási száma: 1151
Azonosító adatai az alábbiak:
Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Pk. 60039/2011/8/1, 2011.06.29.

2.3. Tevékenység általában
A Tengerecki Alapítvány 2011 évben jött létre.
Az alapítás célja: A Tengerecki alapítvány alapvető célja környezetünk és életünk minőségének javítása, a
lakosság és főként a gyerekek figyelmének és felelősségérzetének felkeltése a környezeti problémák iránt.
Továbbá a környezettudatos gondolkodás terjesztése környezeti nevelés, ismeretterjesztő és szakmai
programok, fórumok, előadások valamint lakossági tanácsadás által. Célunk a fenntartható fejlődés
biztosítása érdekében folytatott ismeretterjesztés, természet- környezet- és állatvédelem. Ezen túlmenően
célul tűzi ki tehetséggondozást, egészségmegőrzést és betegségmegelőzést, a mozgás és sport
népszerűsítését, kulturális és szabadidős tevékenységek népszerűsítését.
A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:
 Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészséges életre nevelés



Egészségmegőrzés,

betegség

megelőzés

területén

tanácsadás,

ismeretterjesztés,

oktatás,

betegségmegelőzés, valamint ezzel kapcsolatos rendezvények, tanfolyamok, versenyek, táborok és
találkozók szervezése és lebonyolítása.
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Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,



Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet



Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás



Kulturális tevékenység



Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezeti nevelés



Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem területén tanácsadás, ismeretterjesztés, oktatás,
rendezvényszervezés, tanfolyamok, versenyek, táborok és táborok és találkozók szervezése és
lebonyolítása.



A környezeti nevelés terén támogatás nyújtása: kiadványok készítése, oktatóanyagok összeállítása,
továbbképzések szervezése, közvetítése, környezetvédelmi programok szervezése és lebonyolítása.



Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.



Mozgás és sport népszerűsítése.



Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a
munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.



Szabadidős és hobbitevékenységek szervezése, lebonyolítása, ezzel kapcsolatos tanácsadás,
ismeretterjesztés, oktatás.



Kirándulások, túrák, táborok és vezetett múzeumlátogatások szervezése.



Pályázati lehetőségek felkutatása és közvetítése pedagógusok és gyermekintézmények számára.



Internetes oldal működtetése.



Versenyek és vetélkedők szervezése.

2.4. A szervezet vezetése
Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium.
A Kuratórium tagjai:
Elnök:

Tolmácsi Ágnes (2120 Dunakeszi, Barátság útja 41. IX. 56.)

Tagok:

Káposztás Nikoletta (1185 Budapest, Bartók B. 29/B.)
Juhászné Rusai Éva (1041 Budapest, Csíkszentiván u. 6. 7/25.)

2.5. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.
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2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Induló vagyonként az Alapító 130.000,-Ft, azaz Százharmincezer forint.
Az Alapító törzsvagyont nem különített el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint e vagyon hozadékai az
alapítványi célok megvalósulására teljes mértékben felhasználható.
Az alapítvány nyitott, vagyonát minden magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy növelheti
készpénzzel, illetve nem pénzbeli hozzájárulással.

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Tengerecki Alapítvány a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott támogatást.

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Közhasznú tevékenység bevételei
A Tengerecki Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Tengerecki Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.
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6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Tengerecki Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben
anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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