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kettős könyrruitelt vezető egyéb szewezet egyszeríisített|
éves beszámolója és kiiihasznúsági melléklet I PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Törvén

áekuldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elekronikus kiföltés eserén másott - nen írható - rnezők.)

-

Nyomtatua: 2CI19.05"21 09.26.49Ny.v.:$.3 A nyorntahriány papír alapon nem kÜldhető be!

Viselt név:

Születésinév:

Anyia neve:

Előtag Első utónév

Márta

Márta

Születési ország neve:

Születési település neve:

SzÜletési ideie: F1*,FFl-m-ffi

Családinév További utónevek

Neve:

F tivÉsz kertért AI *píwány

Nyilvfirtartási szám: m-ffi Tárgyév; l_rTolfrl
ldőqp1kteriedelme: eoész év ffi tÖredék év! WrlE-ffi _EE ffiE-m-ffi

időszak kezdete időszakvége

0 0 0 I 6 2 3
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A kettős könyrnritelt vezető egyéb szenrezet egyszerÍísített 
I

éves bészámotója és köThasznrisági meiíéklet l ,*-*,
2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 FővárosÍ

tdőszakterjedelme: eoész év fi| töredékév[ ffiffi-ffi-ffi
időszak kezdete

Váassza ki, hogy a beszámoló (és ktizhasznúsági melléklet) az alábbiak közÜl nnelyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személ1r szervezeti egység (származtatott jogÍ szernély}
m!

Tárgyév:

I'FITFI
ffiEE-EE-EE

időszak vége

Szervezet neve:

Fü'* é s:k*ttétt Alapit*át t5

Szervezet székhelye:
lrányÍtószám, EmE Teleptilés: Budapest

Közterület neve:

Hélzszéxn:

lllés KtlzterÜlet jellege: ill
l* 

_l 
Lépcsőház:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám' fm Tebpülés:

KözterÜlet neve:

Házszám:

KÖzterÜlet jellege:

EE-m-lolololrlTfrlBÜ l0l0l9l6l2l3

m m E d 3Fl ofl/[tfoF.lE]/En

ffi-E-ffi
f.q Y{i

d,
\p*''\.rS.

""5P&

Fm4{-ffi-ffi

Nyilvántartási szám:
(Jogi szeméIy szeruezeti egység esefében: "Anyaszervezet)

Bejegyző határozat sáma:
(Jogi szeméIy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyiIvánín haarozat száma)

Szervezet l Jogi személy

szervezet l Jogi személy
képviselőjéneR neve:

Képvisel6 dáírása:

Keltezés:

Budapest

Ny.v':1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kildhető bel Nyro mtatva: 20t9.05.21 09.26,4S
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A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 
I

éves beszámoltíja és ktizhasznrúsági melléklet I pK-**2

20L8. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Ftivésakertért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrÖzÖrc 1nrrÍvnr;

A. BefektetetteszközÖk 336 183
'-l.lmmateriáis javak u 34

ll. Tárgyi eszkÖzik 252 t49

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgóeszközÖk 1ffiz t73A
l. Készletek

[l, KöVetelések 4L 4Í
lll. Értékpapírok

lV. PénzeszkÖztik lA4;L I 697

c' 'Aktív időbeli elhatárolások

ESzKÖzÖK ÖssZEsEN L4ta L921

roR.RÁsor PASSZíVÁK)

D. Saját tőke 552 L434
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 100 100

l l. Tőkevátozás/eredmény 1 285 562

lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V' Tárovévi eredménv alantevékenvséoből
(öZhasznú tevékénységből) -723 772

Vl. Tárgyévi erdemény vállatkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F- Kótelezettségek 106 198

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú le!áratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezetségek 105 198

G. Passzív időbeli elhatárolások 650 289

trORRASOK OSSZESEN 1 418 t92L
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 09.26.49
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A kettős könyv1ítelt vezető egyéb szeníezet eryszeríisített
éves beszámolója és közhasznriságí melléklet PK-442

20L8. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

F tivésr lt*gt&.t Al apírr*árry

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykirnutatása
(Adatok ezer tointban.)

Alaptevékenység Válalkozasi tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyev előző év előző év
helyesbÍtése

előző év előző év
helyesbÍkáse

tárwév

1. ÉrtékesÍtés nettó árbevétele 43 0 43 0

2' {ktiváh saiát teljesítmények
eneke

3. Egyéb bevételek 4 186 5 637 4 186 5 637

ebből:

- tagdíi

_ alapítótól kapon beÍizetés

_ támogatások 4 185 5 trt7 4 185 5 637

ebből: adományok 984 1 783 984 1 783

4. PénzÜoü műveletek
bevételei"-

A. Összes bevétel (1+_2+3+4) 4229 5 G!7 4?29 5 537

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 4229 5 637 4229 5 637

5. Anyagjellegű ráÍordítasok 3 886 4235 3 886 4239
6. Személyi jellegű ráÍordítiások 603 449 603 49
ebből: vezető tisztséoviselők
jtrttatásai

7. ÉrtékcsÖkkenési leírás 462 1*! &2 153

8. Egyéb ráfordítasok 1 24 I 24
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításá

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 4 952 4 865 4g5Z 4 865

ebből : közhasznú tevékenység
ráfordítasai 4952 4 865 4552 4 865

C. Adózas előtti eredmény
(A-B) -723 772 -723 772

10. AdÓfizetési kÓtelezettség o 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (c-Loi -7?3 772 -723 772

Ny.v.:1.3 A nyorntatviány papír alapon nern küldhető bel Nyomüatva: 2o19.o5.2l 09.26.49
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A kettős könyrruitelq 
-veze1ő 

egyéb szervezet egyszerÍísített l
éves bószámolója és köZhasznűsági mefféktet l n^-*,

2018. év
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszeriisített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban')

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előz6 év előző év
he/1esbíÍése

tárgyév előző év előző év
helyesbíÉse

tá,rgyév

Tajékoaató adatok

A. Központi költségvetési
ÍamogatáE 20,35 2256, 2 035 21256

ebből:
- normatív támogatas

B. Helviönkormánvzati
költségvetési támcűatas 852 1 340 852 1 340

ebből:
- normatíVtámogatiás

C. Az Európai Unió strukturá{is
alapiaibÓl' Íllefue a Kohéziós
Alapból nyújtott tárnogatas

D. Az EuróoaiUnió költséo-
vetéséből úaov más álamÍóI.
n emzetközi s7-ervezettől
szfumaző támoqatás

E. A szeméM iövedelemadó
meohatározótt részének az
adőzó rendelkezése szerinti Íel-
hasznáásáről szőlő ].996. évi
cxxvl.törvény alapján átutalt
osszeg

374 257 374 25.7

F. Közszolgáltatasi bevétel

G. Adományok 984 1 7S3 984 178lÍ}

Alapíwány

' Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgáattal alá vannak támaszfua. il lsen m Nem

Ny.v.:1'3 A nyomtatváÍ|y papír alapon nem kÜldhető be! Nyom,tatva: 2815, "ts.Zl 09.26"49



PIí'.442
A kettős ktinywÍtelt vezqtő- qgyéb szelvezet egyszerÍísÍtett
- - - 

éves bószámolója és kíáhasznúsági melléklet

1.SzervezetlJogiszemélyszervezetiegységazonosítóadatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

lrányÍtÓszám, mm Tebptilés:

Közteriilet neve:

Házszárn:

1'2 Székhely: Jogi személy

lrányÍtószárn, ilm
KÖzteriilet neve:

Házszám:

1'3 Bejegyző t Jogi személlyé nyilvánító határozat szárna:

1.4 Nyitvántartási szám: ('Anyaszervezet')

1.5 Szervezet t Jogi szernély szervezeti egység adószátna:

m'ffiffi81'l'ldtEn
m-m- o lo lo le l6l2l3

ffi-E-ffi
képviselŐ|éneKneve: | '-

l.t Név: Jogi személy szelvezeti egyseg

szervezeti egység

rÉ isttt*rtt*r}Esztl' Ítrnr

r*ryítása, az inÍorxtác*Éx rendszere}tÍeitesztés*' ---'-'l j- *

éltlre nt1'et6 
''t$nka 

szeÍtlgré$e,

'' 
* "áT*H."á#,'á, *i'.'t "árg lttiizeulrr$*t(', és *z *zr kiegészítö éfiÉtqeg gyiiit*nrényekne}t

. hertráriuttr, rrraEgyE}rellrérry} a trövitése, Íeilesztése'
a FÜvt*szkenn*lt'''i;i l*'turá{*s oiaxsegnx á védetnre érd*té}err T *g-T-TÍ.:T*:T

*tntanásálro=,TnfffoTi*i&Hö.'il;';;il; gazcaságoiaxb tize*trelteÉs *éliár szolgá}ó trerutráEásnkirnz

nások terelrrtás*,
aF(ivészkert*Írrépszeriisítt!rendezuányelrszew*zés*.

F Livész k*rt " BÍlt *ltöpark" ! ei $ egii sz erep ének si treresehl}é tét*l e

3.1 Közhasznú tevékenység megneve.é.",

évi cDo(Xx.tv. ilio.hi'nk23g(4)12

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesÜlők Iétszríma:

3.5 Ktizhaszriú tevékenység fóbb eredményeí:

25000

a'{ttra lilffi ee-apr.7-s- És ápr-14_1í"
bBctógiai soltÍé}esÉg nagia má;n-s {!'

;rffi ;ilffi;a&Lia--ru"piaiatkatnrátróttdá![Ításésk*rnleeeré$gEeptt15-16"
éiszakáia iúnÍus. 23.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat, jogszabiilyhely:

tty.v.:la A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhetó be! Nyomtafira: 2019.CI5-21 09.26.49



A kettős kiinywÍtelt vezető eg5réb szewezet egyszeríísÍtett l
éves beszámolója és közhasznűsági melléklet l ,^-*,

2018. óv
szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

. 7. Közhasznú jogálás megiállapításiához szükséges mutatók (Adatok ezer ferintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 42?;9 5 6É}7

ebből:

G. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rende'llíezése szerinti ÍeIhászniálásáról szóló
1996; évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 3L4 257

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatiás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+R] 3 915 5 380

H. oqszes ráfordítás (kiadás} 4S5Z 4 865

l. Ebből személyi iellegÍi ráfordítás 603 49
J. Kiizhasznú tevékenység ráÍordítiásai 4 952 4 865

K' A{Ézott eredmény -723 772

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekíi önkéntes
tevékenvséoet véoző -személvek száma
ía közéróekÜ önköntes tevékénvséoről szóló
2oos. cvi Ll<lfi\rlll. törvénynek Éreg-fele!ően}

5 24

E rőfor r ás e l l átottság m utatói Mutató Íel1'esítése

lgen Nem

Ectv.32.5 G) a) KB7+82y2> 7.oa}.ooo, - Ftl B n
EcN. 32. S (4) b) [K1+K2>=O] x u
Ectv. 32. 5 @) c) KL+12-A7-A2)/(H1+H2)>=0,251 u x

T árs adal m i tám ag atattság m utató i Mutató fe$esíÍése

Ectv. s2. S (5) a) KCL+C2y(G7+G2)>-A,A2] B D
EcN.32' s í5) b.) KJ1+J2y(H7+H2)>=Q,$] x n
Ectv. 32. s (5) c) [(L1+L2)/2>= L0 fő] tr tr

Fiivászkertéx

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva: 2O!9J5.ZL 09.26.49
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A kettős könyrruítelt yezető eg5réb szervezet egyszerúsített l
éves bészámolója és köZhasznúsági meiiilklet l ,^-*,

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapírvá*ty

Támogatási program elnevezése: NEA-KK-17-M-0571

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorriások Minisztériurna

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati köttségvetés n

ilnernzetközi forrás

mas gazdákodó u
Támogatás időtartama: 2aa7 .a4,aa.-2018.í}3"31.

Támogatási összeg: 800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 225651

- tárgyévben Íelhasznát összeg: 22:5657

- üárgyévben folyósított Ósszeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő E vissza nern térítendő m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 225657

Felhalmozasi 0

Összesen: 225657

Támogatás tárgyévi Íelhasznáásának szöveges bemutatása:

17{ril:
2s17. évi NEA páiyázat biztösította a Íeftéielelret ahbüz. lrogy s!&er*sen nr*kodtett}assiik tnt*rd a Ftivttszk*rt, nrind
: Alapítuárryurrk trontapiát' és íEy kijz*tetllr kertl*jtirrk cé{mrkfrazn nrislerilrt xr}nét széleselrlr ktirraN n1*g*5nreftess[.!k
FiivÉszk*rtefr. v*f a*rilrt a Kertben ea!}i progralrrakat. A hrnlap *egitségév*l tudÍirl{ Íelhívni * tátogarótt sgyefrtrÉt
nd az á[txrdó látrrivatiltr*" ttttnd az id6szakos prÜgr*rrrt:jtra_ Felrtiekan kívill * tánrogarást arÍrrrinisztratív

rész beni í*nalrszírszására lraszrráltuk Íet.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

akura iint:ep ápr.7{" és *pr'14-I5.
lriológEai sokféleség napja nrájus 3É.
errzeti K{ttffrálls arri}eség Nap}ai a*katnrálrÉt kiáltÉtás és kgrtvezetés seépt15_1B'

ott é}*zakája jtinins' 23"
Éiszaltáia *z*pt" EB,

Szanróca - Kiskertész Tafigda ktizr+rrrBtcodésével 
"Szenr!*letÍorutá}ás 

a FiivÉszkfftbél:" c" pÍgsranr áprit** - nráius
ncertek a Fiivészkéftü}en febr.l4' itila.12.. ang"s"

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem ktildhető be! Nyomtatva: 201 9.05"21 09.26.50



drh
ffiffi
trffi

A kettős könywitelt vezető eryéb szerTezet egyszerÍisített l
éves bószámolója és köZhasznrúsági 'n'eiíéklet I PK-442

20t8. óv
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Aü Y

Jámogatási program elnevezése: NEA-KK-17-SZ-0271

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériurna

Támogatás fonása:

ktlzponti kÖltségvetés B
önkorrnányzati kÓltségvetés I
nernzetlrizi forrás I
mas gazdákodó I

Támogátas időtartama 2817.waa-2o18.Í}3.31-

Támogatiísi osszeg: 500 000

- ebből atárgyévre jutó összeg: 166 805

_ tárgyévben Íelhasznát összeg: 156 805

- tárgyéVben folyósított isszeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő n ússza nern térítendó m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 166 805

Felhalmozasi 0

Összesen: 166 805

Támogatás trárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2B1?. évb*tt a NEá Btályázat s*gí,tségévet ltét évforeluüi *regiinneplésÉr* kerii*t sÜÍ" á Blotógiai sóffiesfu Hapia
Elr Kitaib$ Fál ttatálárlak 2s&" évÍordutÉiár* arrtékeurti}1t{. trríg a Kulturális ortikség Hapján Friszt*rbzarlísztó
io'**, 10*" évtgrdu}óiár* Kís*rö progranrkÉr'rt tnirrd&Ét gs*en *.ttét évÍordutóiár6i xr*gemlékezan s:ernéf}ye{
atgs *riáltítási tárgy*}tat esy-esy lréttg *reg ish€{ett ÍekintetrÍ a Fiivészkertben. * tatogatók becstitt szárlra eÍíÚ

volt

Az iizleti évben végzett főbb tevékenységek és prograrnok bemutatása

tinn*p ápr-T{" és ápr"14-15"
hÍoIóglai sokÍÉl*sÉg xapia nrájus 36.

eeri K{|}turáiis Üröks{} H*p}ai a}k*tmából kiá*lítás ég kerwezetés saept 15-16"
k é}szahá}a itlnius" 23'

k éiszahii}a sEepü 2s'
Szanróca - Kiskenész T*noda ktizrentfrktidésáJe* ,,5z*nt}#etÍonnátás a F[ivÉ zkertBen" c' prgEraftI áprixis * rrráins

a Fi.ivÉszltertÍr**r felrr"l4" it'lli.12., aug"B'

Ny.v.:1.3 A nyomtafi'ány papír a|apon nem ktildhető be! Nyomtatua: 2819.05.21 09.26.50



I

A kettős könywÍtelt_ y9ze1ő- egyéb szervezet egyszeríísített l
éves bészámolója és köZhasznúsági meiibklet l ,*-*,

2018. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

. f ámogatasi program elnevezése: 201108Í1628

Támogató megnevezése: Nemzeti Ku|turális Alap

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
onkormáryzati költségvetés Ü

Ünernzetközi forriís

mas gazdákodó il
Támogátas időtartama: 2018.április_máius

Támogatási összeg: 300 000

- ebbő! a tiírgyévre jutó összeg: 300 000

- tárgyévben fe|használt összeg: 296 580

- tárgyéVben folyósított összeg: 300 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nern térítendő 
ffi

Tárgyévben Íelhasznátt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 296 580

Felhalmozasi 0

Osszesen: 296 580

Támogatás trárgyévi fe|használrásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

tirve*rd6 renc*ezvénytink a iapán cssr*s.nyéYiráEaáslroz kíitiitt *sá*uá@
}' lly*nlror kivételesen_a fáÍÜ$atók taharÉtra teiepechf* a Íiib*n élvezlretilt a' tavaszÍ vlrágponrpát A i{ét hétvé$i
zu*ryscrozaten a iapán tl$}t*ra kii}tinbtizö etertreiv*t istrrertt*dlreslek a Íátogatóic

a sak$r* napokorr volt katligráÍia tarrfiás és tr*rrrt*ató, j*párr rérrtált* kÉpeőrlriivétzeti tqlálfításoft, origanri
}apátt lrarcrrr{hr*szÉ{* lrexrtfiató, iapár ran* koncert*k, ffiafisa bgnr*ató és e szubk{'lttirá tajáÍ}tÜzóiá.

tden é'vh*.1 nteghirdxirik a haihu ver$efi:Ít' *t*!ynek z*iirizésÉt Br" Vitr*r J{'d* {Blasyar_Jap*n B*ráti rársáxíg1
[#ta B

ütrtra iinnep ápr"Í€" é* ápr'14-15"
biológia* sa}rÍét*ség rrapia ntájus 2E.
*nzeti Kclttrrá}Ís orök*ég Hapiai alk*Inrábpf kiá*}ítás és k*ftvezetés su*Ft15_1&

ttak éi*zakái* iúnÍus" 23'
éi*zaiaiia szept 38.

Szanróca - KiskenÉsz Tansda kijzr**rükodéséYéI ..Sz$rrlél*tÍgmtá!ás a FiiuÉset*rthen" a prssranr ápr}tis - nráitts
ttcertek a FÉivészltertben Íebr"14' iflti-u", an$"&

A!apíwány

Ny.v.:1.3 A nyontatvány papír alapon nem ktildhető be! Nyomtatva: 2019.85.21 0926.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerÍÍsített l
éves beszámolója és közhasznrisági melléklet l n**,

2018. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

ilámogatási program elnevezése: Környezetvédelmi alap

Támogató rnegnevezése : Fővárosi Önkorrnányzat

Támogatás forrása:

központi költségvetés u
önkormányzati kÖltsegvetés ffi
nemzetkózi forrás I
mas gazdákodó il

Támogátas időtartama: 2ALA.A2.L5.-2818.05.31,

Támogatási összeg: 1 389 875

- ebből a tárgyévre iutó tisszeg: 13:t9 875

- tárgyévben felhasznát összeg: 1 339 875

_ targyévben folyósított összeg: 13Íl9 875

Támogatás típusa: visszatérítendő [l vjssza nern térítendő lx
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:

Személyi 0

Dologi 13tt9 875

Felhalmoziási 0

Összesen: 1 339 875

Támogatás tárgyévi felhasználásánd< szöveges bemutatása:

ttt*gis*rertetés* nritrden korosatá*y szártára rendkívtil tontos. A ?Bl3.ban B'rdttlt progralB a
Szatrróc* K}skeÍtész Tanqda" szervezésében a FiivÉszkefitÉrÍ Alapítrr*ry táxrogatá*ávaf * }egÍiatal*Bb ksrÜsztály üB
ves kor a}atlEak} szá*rára Íart Í6s*a'kozásokat, rrretyek célia szakHÉpze{Í rrr*eetök segÍt**gÉvel az óvodás és alsó

Itlsisko|ások szifurrára a terurészet is*rerfi&ret{o nregszerett*té*Érreft lrialaldtág'*" zslg-tóü a pnogra*t ae
ános isko*ái( Íerso Íaggzatos csztií$yainak részvérelére is szárrrÍl*rraÍ*

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

i'itrn*p ápr.7-B. é* ápr.14_15.
hlalóg*ai sokÍÉlesÉg napia nráiu* 2t.

*ti Kultgrátis Ör,aks{tr Napia* atte*irrrábót kiállítás É* kertvaz*tÉs 5lept15_16"
éiszakája jtlttitlst 23.

$szaftája szeprt. a*"
Saa*tÉca - Kislt*rrész T*toda ktizr*ntiittgdÉsével *SzarttéI*fÍornrálás a Ftivészherti}et]" c. prasra'}r április - uráius

a Füvészk*rttr*'l t*br"14. itil*.lZ"' arlg"&

Ny.v.:1.3 A nyomtatrrány papír alapon nem kiildhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 09.26.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves böszárnolríja és köZhasznúsági meiíéHet l ,*-*,
2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

f, ámogatási pÍogram elnevezése: NEA-KK-18.SZ.O8BT

Tárnogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

ktizponti költségvetés m
onkorrnányzatiköltségvetés n
nemzetlrcizi forrás I
mas gazdákodó u

Támogálas idótartama 28\7.4&Ob2A18.G!.31.

Támogatasi Összeg: 814 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 814 000

_ tárgyévben Íelhasznát összeg: 814 000

- tárgyévben folyósított összeg: 81/t ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő E visszanemtérítendő m
Tárgyévben Íelhasznátt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 814 000

Felhalmozási 0

Összesen: 814 000

Támogatiís tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bernutatása

Í:io}igiai sokÍéleség 
'rapia 

alkalrr}ábót ,,
'tapno 

a Fiilfészkerffi $r" Progranrunk cé}ia a
so kfél g szenrpontbót tÜ raÉt]ö benr trtatásat

SÉta a Fö$tl ktirtif B* p*rc a{*tt A Ftitd nov&lyvi!ágiínak kÉpviseldi a Fiivtlszk*rtherr, 2'' Híres t!.'dósak nevét örzö
ények, 3. séta az élö ktivületek vlfágábarr. g" pélwe örzt'* kit't*}ótrxr trévö ntivérryrj*ca*ágaink

:ális orsÍkség nap}ai keretélren: A Fiivész*{eít trenr-áö gyrTirenrályei, krt}turális tirÜkséglínek trenrgtatása;
atás á Ftivsszkert ki:n3vtáráEan" A F{ivÉsaltrin1p**tt viIága _ a *Herbáriuttlo'sk, * régi ..Fiives fu6tl3nrelt" .

: 23* éw*{ szeföttIell]Ét

rinnep ápr"T_s. És ápr'14-15"
hio}ógiai sa}<Íéleség napia ntáitls 2*-
Nrrz*ti K*t{*rális Ürökság Napiai ax&aÍ*ráhól t{iátlÉtás és k*rtveaetés sz*pt"l5FlB.
úzeu*rok é}szaftája it}lrixs' 23.

Éiszakáia $zept. a&.
Szalrróca - Kisk*rtész Tanoda knrr*nrriktidéssvet ,,SzerrrtÉ|HÍarrnátás a Fiivészkertü}en" c- prí}graltr ápriÍ*s - r*áitls

a FiivésE}tefibelr Í*br. 14' ii{f i. 12'. atl g. *-

F iivé*z k*rtért Alapírvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 09.26.50



A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l
éves beszárnolója és közhasznrísági melléklet l nn-^,

20L8. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárnogatási prograrn elnevezóse: NEA-KK-18-M-0992

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorrások Minisztériuma

Támogatás forriísa:

központi költségvetés m

önkormányzati keiltségvetés I
ilnemzetközi forriís

mas gazdákodó il
Támogatás időtartama: aAL7.oÁ.AX. -2018"03.31

Támogatási Összeg: 750 000

- ebból a tárgyévre iutó összeg: 750 000

- tárgyéVben Íelhasznált összeg: 750 000

- tárgyévben folyósított összeg: 750 000

Támogatás típusa: visszatérÍtendő il vjsszanemtérítendő m
Tárgyévben felhasznátt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 750 0&)

Felhalmoz;ási 0

Osszesen: 750 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

az *tnruÍt év*kt.lez }rascnfaan 2s18-ban is szervezle az ktizépiskolás csoportok valanri ltt
llöttBk seárrtára az *stlr*retteri*satő szalevezetésekét - az igényel*re& *regl*l*löen xrgo*. ill. néntet nyetven is. az
TE lriolóEus, iil. hiot*gia tanár szakog ha*lgatóinaE Itaizrt*rtÜkaidÉsével" Elrbxr az évben 124 tsspÜrt vezetÉgíre

r sÜr" a*17-töl Atapíwáltyunk *térte, hÜ$y áz Egyet**r F*dagógiai hrtézete Íetvette a ktitéleefiÉlt válas:ürató
sorába a pedagógusképzésbar résztvevii egyet**ri haülgxók száarárg a 1B_LB éves korúalt réseére tanfiÍt

281s-ban 4 tlaI[Eali Él}esíreüe i}y*n nródon ezt a gyakorla*át

zr**ttfiktidés a Fiivészkenet népszeriisítö relrdezvénydt szervezéséb$r:
akura iitrt:ep ápa7€" t*s ápr.14-1í
biofögiai sa*déleség *rapia nráitrs 2s. .

Kuitrlrá**s orakség ItJapjai alka|nrátról t{iát[írás és kgrtvezetés szept'15-1$"
ok é}szakája iúnins' 23-
éjszakája szepÍ' 28'

Szatxóga - Kiskertész Ta*oda ktizrerrrükiidésÉvel ,,Szentté}*tíonrriáÍás a Ftivészkerrhelt'' c, progra*r ápri}i* _ *rá}us

Fiivész AÍ !Í

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem k{ildhető be! Nyorntatva: 2019.CI5.21 09.26"50


