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Támogatásiösszeg:

15 133

- ebbő| a tárgyévrejutó összeg:

15 133

- tárgyévben felhaszná|t összeg:

15 133

- tiígyéVben folyósított összeg:

!

15 133

Íámogatástípusa:

Visszatérítendő

!

TáÍgyéVben feIhaszná|t összeg

Vissza nem térítendő

B

részIetezése jogcímenkéht

szemé|yi
Dologa

15 133

FeIha|mo2ási

o

tsszesen:

15 133
Támogatás

tárgyéVi Íelhaszná|ásának szöVeges

\ 2o14'ben Ío|yósiron NAV 19ó.t a (15 133 Fr} a 2o14-ben Leüországbá
r GiVe & Get kiirnyezetválel|.t}i Íe$ztiváIra Vaíó kijurá$ szo}gá|É.

bemutatása:

ás Litvániába tetl rrtazásboz haszná|tuk Íe},ame|y

AZ UZtel| eVOen VegzeE toDo reveKenysegeK es programoK oemurarasa
d környezetvédelnli t datosság Üzeneteinek megfoga|mazása szen]pontiából elen9edhetetlen hogy tisztában legyünk
1z e.tlópai trendekke|' ez| a célÍszotgálta az ú1.Eqyrészl LenoÍszágban a Ereen Bean sálorban Ío|yó eu.ópa'
{orkshopon Veniink részt {Give & GeI 'es.Iivá|}, Ya|al'riEt a V.tni si Gender Kőzponlbán Ío'yatoÍ kutatást önkénlesiink
l qender és ökotógia összeÍíiggéseinek lémáiában.

Kitö|tó vérzió|2.65.0Nyomtatvány ve.z ió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.2620.20.50
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A kettős könywite|t vezető egyébszervezet
I
egyszerűsített beszámolója ésközhásznúsági rnel|ék|ete I PK-142
Szervezet neve:

Támogatási program eInevezése:

{arBroni

lrr Egye'gület !I.iködési

kiltségei nek lámogalása

{emzeti Együnnlűkodési Ála!

Támogató megnevezéseI

TámogatásÍorrása;

központi kö|tségvetés

m

önkormányzatiköltségvetés

n

nemzetközi forrás

!
!

más gazdá|kodó

L]

Támogatás időtanama:

2013.má|ci s 1. - 2014' ianÜá. 31.

Támogatási összeg:

2 759 560

- ebbó| a tárgyéVrejUtó összeg:

593 845

- tárgyéVbenfe|haszná|t összegI

540 4L4

- tárgyéVben fo|yósítottösszeg:

Támogatástípusa:

visszatéritendó

!

TárgyéVben feIhaszná|t összeg
Személyi

Dologa

Vissza nem térítendő

m

Íésztetezésejogcímenként

240 539
234 006

FeIhaImozási

61 a69

összesen:

540 4L4
Támogatás

tárgyéVi felhaszná|ásának

szöVeges

bemutatása:

d szeívezet alapvetr nrÜködésé|lek etLátásához kapcso:ódó álrálános kollségek Ereí.iltek ÍeI:baDk-' teÍe'on.'
Postak.'}t9ég. internet dÍi. önkénresek köttségtérítése. 1|ö kogr.|ináror r|íjá' szárrilógép Vásár|ása és irodai kő|tségek^

Az uz|eü evoen vegzell TooD leveKenysegeK es programoK oemu.atasa
önkéntes koaíílináciÓ' hgrÓsági
Az alapvetö Fr{ikddásh€ z kap4sc|ódó Íe|adalok e|látása: pénziigyi ádmi'liszváciT'
irgyek, projekttervezés, szervezel népszerüsításe réndezvényeken, ki4dványkész.lés, dokumenláció Vezgláse. Á
nnr'nru.harnroniunr'ht|és a ]ÁV''W.ÍacebookcoB}/ha.mo}]i!.nregyesuler 'f.ssítése. Wet]!áftre|y, domain biztosításé" HaÉ.on
túli partne'szervezetekJ iskoták ÍeÍkeresése'

Kitö|tó verzió:2.65.0Nyomiatvány vétzió:5.2

20.20.50
Nyomtatva:
2015.05,26
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A kettős könywitelt vezető egvébszervezet
I
egyszerűsített beszámolója ésközhá3znúsági mel|éklete I PK-l42

Szervezet neve:
Harmónium

Támogatási program e'nevezése:

3a2dálkodi
lemzeti

Támogató megnevezése:

okosá|!

Fei| esztési Ügynökság

kÖzponti költségVetés

önkormányzatikö|téégvetés
Támogatás forÍásaI

m
!

nemzetközi forrás

m

más gazdá|kodó

!

Támogatás időtartama:

2012. Íebrt|ár 1. - 2013' január 31.

Támogatási összegI

19 318 960

. ebből a táÍgyéVÍe
jutó összeg:

L 207 628

- tárgyévben fe|haszná|t összegI

L 207 624

- tárgyévbenfo|yósított
összeg:

o

Támogatiís tÍpusa:

Visszatérrtendó !

Vissza nem térítendő B

Tá]gyéVben íethaszná|t öss2eg rés2letezése iogcímenkéht
Személyi

0

Dologi
FeIhalmozási

1207 62A

tsszesen:

L 207 62A
Támogatás

táÍgyévi ÍeIhaszná|ásának szöveges

bemutatása;

{ Gaz{tákodi okosan! . &omp|ex vfz. és ene.giatáká|ákos'sági sze}'nlé|etÍormá|ó karnpány cÍm.i'
{EoP:6.1'oÍB/11_20trt4o4o seánr.i projekt 9ike|esen |ezá.u|l. Ébben az évben a tánrogalási .isszeglró| besz+'zett
mmateriá|is iavak é5 tárlyieszk,i}zök tárgy évi éttékcsökke!ésének összegéve| nrégegyezó passzív idöbeti
r|hatá.o|ásbó| kivezett bévétel vo|I csak'

Azüzleti

évben végzett fóbb tevékenységek és programox bemutalasa

Kitö|t6 verz ió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva:20,|5.05.2620.20.50
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A kettős könyvwitelt vezető egyébszervezet
egyszerűsített beszámolója ésközhásznúsági mel|éklete

PK-I42

Szervezet neve:

Támogatási programeInevezése:

Hal|rronitlllr Egyes(ilet mi:ikodésiköllségéinek tánrogarása
E gytitBn ii kö dési Atap

!elnzeti

Támogató megneVezése:

központi költségVetés

B

önkormányzatikö|tségvetés
!

Támogatás forrása:

!
!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartamai

Zo14.nrárcius 1. - 2c15. ianuár 31..

Támogatási összeg:

1 500 o0o

- ebbő| a tárgyéVrejutóósszeg:
- tárgyéVbenfe|haszná|t összeg:
- tárgyéVbenÍo|yósítottösszegI

TámogatástÍpusa:

891 188

B91 1Aa
1 500 000
Visszatérítendő

!

Visszanem térítendó m

TárgyéVben feIhaszná|t ósszeg részIetezése iogcímenként

szeméIyi
Dologj

34 9L7
746 zAL

FelhaImo2ási

69 990

osszesen:

891 188
Támogatás

tárgyévi ÍeIhaszná|ásának szöVeges

bemutatása:

{ szervezet alapvet6 nr.]ködésé|!ek ellátásához kapcsoÍódó áta|ános köhségek merii|tek ÍeI:l'ank-' te|eÍon.'
]osták.ittség, interne! dÍi. önkénÉsek kötEégté.ítése, 1Íö kgo..|.!.!áto' dija, k.'nyve'és költsége'
1Umáne'öfor.ás.Íeilesztés kts' t!onlaps2elkeszlés és irodai kö|rsÉgek.

Az ÚzIet. évbeh Végzett Ítibb tevékenységel( és programoK bemutatasa
önkénles koordináciT' hatósági
Az a|apvető nrilkódéshez kapesotódó Íe|adarok e||átása: pénzLigyi admi.isztfáció,
Úgyé& p.ojeknervezés, szgrvezel népszelüs.lése rendezvényeken, dokumentácíó Vezetóse' Á 2o15.A FéEy éve naplár
'rissítése, elsó két esett'en
clkészlrése. y'|V'víW.harnroniL|nr.hÜ és a v'!vw.Íacebook.comJha!nrolri$lllegyesulel
Neblárhely. domain l'iztosítása.

Nyomtawányvea ió:5.2
Kit.i|tóverzió:2.65.0

20.20.51
Nyomtatva:2015.05.26
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A kettős könwvitelt ve2ető eevébszervezet
I
egyszerűsítettbeszámolója ésközhásznúsági mel|ékleteI PK-l42

Szervezet neve:

Támogatási program eInevezése:

íÍznagyköVelék

- kortársakka|

a \lízválelenlért

íei|esztégi Minisztéíi trl

Támogató megnevezése:

m

központi kö|tségvetés

önkormán)zatikö|tségvetés
Támogatás forrása:

!

!
!

nemzetközi foÍÍás
más gazdá|kodó
Támogatás időtartama:

zoÍ}.jú|iusL _ 2014'iúnixs 30.

Támogatásiösszeg:

1 067 000

- ebbő| a tárgyéVrejutó összeg:

1 026 895

- tárgyéVbenfe|haszná|t összegI
- táÍgyévbenÍo|yósítottösszeg:

1 026 895

o

Támogatás tÍpusá:

Visszatérítendő

!

Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg

szemé|yi
Dologa

Vissza nem térítendó

B

részIetezése iogcímenként

6M 445

382 450

FeIhaImozási

o

Osszesen:

1 026 495
Támogatás

tárgyévi Íe|használiásának szóveges

bemutatása:

d ,,VÍzna9yköVetek'. kortársakka| a Vízvédelenréll'' ke.e!él'en Íöké|rt a környezeti neve|ök. oktatók tnegbÍzási díjáR'
Ebböt 'edezr.ik az a|kotói pályázat .).erteseinek dÍiajt' va|amint
ftazási kö|lségre (ökonapokra} költöniinlc
rnyagköl.ségre, po$a. és telslolrköl1ség.e is ÍordítoÍ{|nk t}elö|e.

AZ UZIeU eVOen Vegzett

Tooo reveKenysegeK

es prograanoK

3ál a víztakarékoságga| és Vizvédetet}rmet kapcsolalos kö.n]íezettudaÍog szemlé|et- és étetmód e.ösílés€ ' akrÍv
kelesztiil' 7
KözfemÍködégre épÜlé, az etmé|eti isaerstek kfeatÍV, gyakor|atorientál el$é|yítésétsegítö progranokol
3konapot szerveznink (Budapesl, Makó, Eszleígom. sá.ldorfalva. sá'bogárd) és 8 szivacs k| bot tartottunk Enre|leÍ a
n/ww'aprotepes'hU' W!Vl.t'.Í|)'comfaprolepes Iapokat gol]doztuk.

Nyomtafu
ány verzió:5.2
Kitöltó vérzió:2.65.0

Nyomtatva:
2015.05.2620.20.5í

r-'-*l
i/

a-\i"
\ 'a__\ !

\\

,

\r^v'r-\
I

JlÁi{li3f{l' Ji!í-':ür' lr'i
l.
.
|vézú|? LBor)\dn12 \/|n('|
Ú 1
A d ó s z a n li H 1 r 5 q | 4l 4 .

1Y

A kettős könywitelt vezető eqvéb szervezet
I
egyszerűsített beszámolója ésközhá3znúsági me|léklete I PK.142
szervezet néVe:

Támogatási program elnevezése:
.'|-ámogató
megnevezéseI

H|rnökök

a szóíVánybó|

. rendezvények egyiinm.ikd'désben

\emzeti E gyiittnr Íiköd ési Á|ap
központj kö|tségVetés

önkormányzatikö|tségvetés
Támogatás forrása:

B
!

nemzetközi forÍás

!

más gazdá|kodó

!

Támogatás időtanama:

2014' |rra'L|s1' - 2015. má'citls 31'

Támogatási összeg:

1 480 000

- ebbő| a tárgyéVrejutó összeg:

1 196 255

- tárgyéVbenfe|haszná|t összegI
. tárgyéVbenfo|ydsítoLtösszegI

1 196 255
1 4AO 000

Támogatiís típusa:

Visszatérítendő

!

Visszanemtérítendő m

TáÍgyéVbenÍeIhaszná|tösszeg részIetezésejogcímenként

szemé|yi
Dologi

96 310
1 099 945

FeIhaImozási

o

tsszesen:

a 496 255
Támogatás

tárgyéVi felhaszná|ásának

szöVeges

bemutatása:

rárgyávben adatbázisfeilesztésre' te|eÍot], posrakő|lségre' kik.iIdelésre ÍordÍloltunk Ietenlös ősszeget'
(erü|r egy ÍénykéPezögép. továbbá a webÍeitesztésre és s2e'késztésre Íordítottunk a.o.rásbó|.

Beszgrzésre

Az üz|et| évben Végzett tobb tevckenységeK és programoK oemutalasa
:élurlk vo|t a }v!1w.hatarta|an.net wel]láp elkész.tése 6s Íej|esztése és a hírnök program beinditása és .épszeris|rése'
tcB c'kk, 25o posr ieteÜl meg a Íetiileren' ÍovárJbi 50 webhe|yen írták 'ólt|l!K Kér alkor6i pátyázatra 10& a|koÍág érkezerÍ.
--ettáró tat sze.VezIÜnk szá.gÍ{'|dre és Pa.tiumba' Valalrrin| szlovák pa.tneÜél p.oiekt elökészíló találkozást
verveztünk € ú tán és gudapeste|.

Kitö|tó vorzió:2.65.oNyomtatvány vereió:5.2

Nyomtatva:2015.05.26
20.20.5í
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A kettős könywite|t vezető esvébszervezet
I
egyszerűsítettbeszámolója ésközhásznúsági me||ékleteI PK-l42
Szervezet heve:

Íárnogatási program eInevezéseI

Látótér.

szenr|élet'ortnáó

lemzgti család.

Támogató megnevezése:

ökotábor

és szociálpo!itikai

központi kö|tségVetés
önkoÍmányzatikdItségVetés
Támogatils forrása:

tntézet

B
!

nemzetközi foÍrás

!

más gazdá!kodó

!

Támogatás időtanama|

201í}.október 07. - 2014' Íet}ÍÍáí2g.

Támogatásiösszeg:

352 166

. ebbői a tárgyéVrejUtó ósszeg:

352 166

- táÍgyéVbenfelhaszná|t összeg:

352 166

- ÉrgyéVbenfo|yosítottdsszeg:

pedagógr|sbalÍga1óknak

o

TámogatástÍpusa:

visszatérítendő

!

Vissza nem térítendő

B

TárgyéVben ÍeIhaszná|t iisszeg ÍészIetezéseiogcímenként

személyi
Dologi

0
352 166

FeIhalmozási

0

Ósszesen:

352 L66
Támógatás

tárgyévi feIhaszná|ásának

szöveges

bemutatása:

A proiektben olcatási és elöadó köttségre, tgleBrbé'|et.e, a tál]orl'an résztve\/rk ellálásá.a
költön.inlq valamint az adminisztrációs
és PR-költségekre'

(szá|ás'

étkezés, kávé}

Az uzIet| evbeh vegzett 'obb tevekenységel(és pro9ramoK bemulatasa
0ét Volt az Új NAT elöírásai szerinti inteíÚrált környezeti nevelési oktatáshoz seqéc|anyagok és inlormációk biztosÍtásá
riata| pedágógusok számára (akik nen.| köínyezettan szakosokJ' A
okos-an'. országos páIyázar alápián
"Taníts
áz
'.álaszlon k ki a 4 napos táboÍ 12 részwevóiét. A fó k.jnyezefuédelmi
tudniva|ókról, pro'ektnródsze.ek'ö|}
nrégrációs lelreröségekrö| obudán tanotunk táborr.

Kitö|tó verzió:2.65.0Nyomtatvány ver'ió:5'2

Nyomtatva: 2015.05.2620,20.51
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A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet
I
egyszerűsített beszámo|ója ésközháóznúsági me||éklete I px-:az

Szeryezet neve:

Támogatási program eInevezéseI

APRoLEPEs

Klub - Kreálív okofo 9|a|kozások a Do|rrinó Tanodában

3sepe|i onkonrrán}.zar(csKÁ-PA.2o14"üo3.Vl|.o1}

Támogató megneVezése:

!

központi kö|tségvetés

önkormányzatikö|tsésvetés

Támogatás foÍrásaI

m

nemzetközi Íorriís

!

más gazdá|kodó

!

Támogatás idótanama|

2014. december 11, - 2b14, december 31.

Támogatásiösszeg:

4L6 zLO

- ebbő| a tárgyéVrejutó összeg:

416 zLO

- táígyéVbenfeIhasznált összeg:

- tárgyévbenÍolyósított
összeg:

4!6 2rO
4L6 2!O

TámogatástÍpusa:

Visszatérítendó!
Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg

Szemé|yi
DoIogí

Vissza nem térítendő

B

részIete2ésejogcímenként

149 610
266 600

FeIhalmozásí

0

Összesen:

4L6 2aO
Támogatás

tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges

A proielíben olcatásl és slőadTÍ megb|zási köttség.e, koordlnálori
)tagkö 'tség 'e Íordítoüunk'

bemutatása:

dÍira' íényképezögépfe, nyomtatásra, valaminl

Az uz|eI| evoen VegzeÍ looo IeveKehysegeK es programoK oemulatasa
Az Aprótépés K|ub ósszesen 10 a|ka}onrmal volt jeten környezetvédgtmi progranrokka| a csepe|i DominÓ Tatrgdát}aRi
Hal Íogta|kozáson a vfzvéde}emröl' takarékosság|ól és p'aklikákról volr szó, valamint a karáesony kTzeledléVel 4
ökokézlrrüves progfamot slervezttink (lrlécsestartó.' karácsonyfadísz, manláIetetó, gumicukor készírés}. E!rré||eÍa
témába!'t10 cikket és 20 poslol kózö|t(ink {Ww.apro|epes.buJ.

Kítö|tő vetz ió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva:2015.05.26
20.20.51

| -- t:-r
,,a-\ I

,.'^*'or*,,r1**\#*

1n|2 ri: l )Tn.ÍJlr dj.Viiici u 1.
'lrii]..'''3 l859aó\]]'4'

lo

A kettős könwvite|t vezető esvéb szervezet
l
egyszerűsítettbeszámolója ésközhá3znúsági metléklete I lx-raz
Szervezet neve:

TámogatásipÍogramelneVezése:

3zivacs Kl{lb {2a.KÁPí2tn4}
llagnel Bank _ Ktizösségi

Támogató megnevezése:

Ado.nányozási

központi költségV-etés

önkormányzatiköltségvetés
Támogatás forrása:

!
!

!

nemzetközi forrás

B

más gazdá|kodó
Támogatás idótanama:

20'4. január 1. - 2014. december 31.

TámogatásiösszegI

45 445

- ebbő| a tárgyéVrejutó összeg|

45 445

. tárgyéVbenfe|használt összeg:
. táÍgyéVbenfo|yósítottösszeg:

Prog.am

45 485
45 445

Támogatástípusa:

Visszatérítendő

!

Vissza nem térítendő

B

TárgyéVbenÍeIhaszná|tösszeg részIetezése
iogcímenként
személyi'
Dologi

45 485

FeIhaImozási

0

Osszesen:

45 445
Támogatás

tárgyévi ÍeIhaszná|ásának szöveges

bemutatiísa:

{ p.oiekt ke|e!ében betyiségbéíleti és cikkÍrói díira kó}ttitt.ink.

AZ Uzlet| evDen Vegzen toDo leveKenysegeK es programoK oemurarasa

oldalunkon 408
web|ap nkon 55 cikket iE}entettÜnkmeg 2o1+t'en, a !iw.',{.Íb.com=apro|Epes
A w1'.!r..apfolepes.hu
rosztol {seját 152 poszt) kdzö|tiink. A na$yon magas aktivirás r€ v én tötrb rnint ?o ooo embeí éniink eI. Ebbén segft4r
a ÍáBrogatás,illetve a pedagógusképzési |relyszÍnlbizlosíroftrrkbe|öte.
}<iegészíréskánt}
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