
Közhasznúsági jelentés Az adatok könyvvizsgálattal

nincsenek alátámasztva!

Cég neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Számviteli beszámoló

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető

 meg.

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi helyzetéről

 megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információ közlése nem

 szükséges.

Az egyesület bemutatása

Az egyesület elérhetősége: 2131 Göd, Pázmány Péter u.24.

A Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesületet (röviden: GVSZE) 2000 áprilisában 

jegyezte be a Pest megyei Bíróság.

Az egyesület közhasznú, nyilvántartási száma: TE 2831.

Az egyesület tagszáma jelenleg: 12

Fő célkitűzéseink

Környezetvédelem, kulturális örökségünkvédelme, közreműködés az élhető 

települési környezet kialakításában.

Zöldterületek védelme, a természetközeli állapotú területek gondozása

Civil kontroll megvalósítása, közreműködés az önkormányzatiságban

A telepési civil közösség erősítése

Tárgy évi tevékenység

A kerékpárút gödi bevezető szakaszán kb 2,5 hektár természetközeli állapotú terület

gondozása és a kerékpárospihenő és a 907-es pozsonyi csata emlékére állított park

tiszta gondozott állapotban tartása saját eszközeinkkel.

A közvetlenül a Duna-partján haladó un. Svájci sétány járható szakaszának gondozása. 

Közreműködés az alsógödi szabadstrand megnyitásához kapcsolódó létesítmények

elkészítésében.

Közreműködtünk a szelektív hulladékgyújtés és a komposztálás népszerűsítésében.

Gally és lomb aprító berendezésünket ingyenesen kölcsönadtuk a tavaszi és őszi

metszések és hullott falevelek komposztálásához.

A szervezet vezetése

Három tagú vezetés dönt az egyesületi vagyon felhasználásáról és kezeléséről, valamint

gondoskodik az egyesülettel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a közgyűlés felügyelete

mellett.

Foglakoztatottak

A szervezetnek nincsenek alkalmazottjai. Tagjai díjazás és juttatás nékül végzik 

feladataikat.

A vagyon felhasználása

A környzetvédelmi, városszépítési   tevékenységben közreműködők tevékenységüket

társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatás-

ban nem részesültek.

Tevékenysége során 0 e Ft. a válllalkozási bevétel, és 0 e Ft. vállalkozási kiadás.

Tárgyévben 232 e Ft. a közhasznú bevétel, és 305 e Ft. Közhasznú kiadás.

Ebből fakadóan -73 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 579 e Ft. eszközzel rendelkezett melyből 

338 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 245 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván

melyet a szervezet fordulónap után részben rendezett.
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Támogatások Megnevezés e Ft

részletezése # Központi költségvetési szervtől

forrásonként 1 Elkülönített állami pénzalaptól

2 Helyi önkormányzat és szervei

3 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei

4 Települési önkormányzatok társulásától

5 Külföldi támogatás

6 Magánszemélyektől

7 Egyéni vállalkozóktól

8 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

9 Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől

10 Közhasznú szervezettől

11 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől

12 APEH 1% SZJA 162

Tagdíj A szervezet tárgyévben tagdíj címén 70eFt bevételt realizált.

Cél szerinti juttatások A szervezet pénzbeli támogatást nem adott át és a szervezet tisztségviselői

juttatásban nem részesültek.

Kapott juttatások

és a vagyon # Megnevezés e Ft

felhasználásának 1 Anyagköltség 98

részletezése 2 Igénybevett szolgáltatás

3 Bankköltség 54

4 Tárgyi eszközök értékcsökkenése 110

5 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 42

6

7

8

(tárgyévi összes ráfordítás) Összesen: 304

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan

törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

Köszönetnyilvánítás

A Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek,

aki tevékenységének ellátásához tárgyévben anyagi és nem anyagi segítséget nyújtott.
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