
Közhasznúsági jelentés 

A Kiskunsági Nemzeti Park Közhasznú Alapítvány 
2009. évi gazdálkodásáról

A KNP Alapítvány 2009. évi pénzügyi eredménye mérleg szerint - 231 e Ft.
A veszteség abból adódott, hogy a tárgyévi kiadások részbeni fedezete az előző év végén 
realizálódott.
Az alapítvány törzstőkéje az előző évi 2.500.000 Ft-ról 2.700.000 Ft-ra növekedett. 
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetet pályázaton 200 e Ft-ot nyertünk 
természetvédelmi pályázatok díjazására. 
2009. évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogramra és ezen elnyertünk 300 e Ft-ot az 
alapítvány működésére. 

Realizált bevételeink: kamatbevétel 206 e Ft (előző évben 161 e Ft )
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzat támogatása 200 e Ft
SZJA 1 % APEH utalás 238 e Ft (előző évben 280 e Ft )
Nemzeti Civil Alapprogram támogatása 201 e Ft
Magánszemély támogatása     6 e Ft

A 2009. év pénzügyi bevétele: 850.079 Ft( előző évben 1.190.886 Ft).
Az elnyert pályázati források az előző évhez képest 100 e Ft-tal csökkentek, a kamatbevételeink 
növekedtek, az SZJA  1%-os támogatás kis mértékben csökkent.

Saját pénzeszközök felhasználása:

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett célkitűzések alapján ebben az évben is óvodás kortól a 
főiskolai hallgatóig írt ki pályázatokat táj- és természetvédelmi fotók, táj és természetvédelmi témájú  
alkotások és iskolai vetélkedők, kiállítások, táborozás és terepgyakorlatokra.  2009. évben 505.000 Ft 
értékben, (előző évben ez 412.000 Ft) díjazta a kuratórium a beérkezett természetvédelmi tárgyú 
pályázatokat. Összesen 264 pályázat érkezet be a kiírásnak megfelelően. 
Ebből 2009. évben kifizetésre került 450.000 Ft, előző évi pályázatra pedig 250.000 Ft, összesen 
2009. évi kifizetés pályázatokra 700.000 Ft.

Tételesen:
Rajzpályázatra iskolások részére           134.000 Ft
Rajpályázatra iskola részére 36.000 Ft
Fotó pályázatra 20.000 Ft
Diákok természetvédelmi tábor, terepgyakorlat és vetélkedő  2009. évi           260.000 Ft
Diákok természetvédelmi tábor, terepgyakorlat és vetélkedő  2008. évi               250.000 Ft

Összesen:           700.000 Ft

.



A pályázatok kiírása, benyújtása illetve értékelése a Kuratórium által meghatározott feltételeknek és 
határidőknek megfelelően történt meg. 
A pályadíjak ünnepélyes átadására 2010. január 11-én került sor.

A kiadások ténylegesen 1.081.220 Ft –ra teljesültek, ebből a legnagyobb tétel a pályázatokra és 
táboroztatásra kifizetett összegen kívül (700.000 Ft ) honlap fenntartási költség 152.975 Ft, 104.000 
Ft könyvelési szolgáltatás díja.
A honlapunk elérhetősége  HYPERLINK "http://www.knpa.hu" www.knpa.hu ahova a pályamunkák 
folyamatosan felkerülnek, és megtekinthetők.

Egyéb költségek (nyomtatvány, banki költség, reprezentáció.) 65.245 Ft.
Az alapítvány év végi vagyona pénzeszközökben 3.002.280 Ft.

A fentiekben vázoltak alapján megállapítható, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 
2009. évben is az alapító okiratban lefektetett célkitűzések megvalósítása érdekében működött.

A 7 fős Kuratórium 2 alkalommal ülésezett, mindkét esetben határozatképes volt. A Kuratórium tagjai 
feladatukat társadalmi munkában végezték, anyagi juttatásban nem részesültek az alapítványtól.

Kecskemét, 2010. március 22.
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