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TETT ALAPITVÁNY Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Ipolytarnóc Ősmaradványos természetvédelmi területen napi rendszerességgel - a  

Nemzeti Parknak besegítve- természeti értékek bemutatását népszerűsítését valamint természetvédelmi 
kezelést végeztünk a túraösvények mentén, a miocén erdőben, a  

salgótarjáni látogató központnál. 

Részt vettünk évente aktuális tanulmányi verseny lebonyolításán. 

 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret IKSZT folyamatosan működtettük. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Természetvédelem, környezetvédelem 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Természetvédelem, környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A 2011- évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzairól 6§a)-b). 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: látogatók 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Hozzájárultunk a terület jó színvonalának fenntartásához, Ipolytarnóc jó 

hírnevének öregbitéséhez, sok-sok embernek szereztünk kellemes élményeket. 

2.2. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetése 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetése 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

112/2009. FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyujtandó, a vidéki gazdaság 
és lakosság számára nyújtott szolgált. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 530 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Beindítottuk és egyre magasabb színvonalra emeljük Ipolytarnóc község kulturális 

életét, hozzájárulunk a nagy távolságok, rossz és drága közlekedés miatt sokak 

számára elérhetetlen szolgáltatások helyben történő ellátásához. Keddtől szombatig  

naponta biztosítottuk a programokat minden korosztály számára. Tevékenységünk  

a falu egészét érinti. 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) 
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Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

Bér és járulék 9 762 Termvéd.tevékenység IKSZT működtetése 

Rendezvények, adminisztráció 4 594 IKSZT anyagjell.költségei 

Beruházás,számitógép,gépek ért.csökk. 2 621 IKSZT 

Egyéb ráforditás 26 IKSZT 

Hitel költsége 307 IKSZT 

Összesen: 17 310   
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Célszerinti juttatást nem adtunk ki. 0 0 

Összesen: 0 0 
 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Juhász Tamás kuratórium elnüke saját gépkocsi használat 6 0 
Varga Imre ügyvezető- bér és járulék 1 382 1 949 
-saját gépkocsi használat 91 78 

Összesen: 1 479 2 027 
 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 5 275 17 385 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 41 38 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 2 510 13 718 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 2 724 3 629 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 7 399 17 310 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 3 421 9 762 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7 399 17 310 
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

K. Adózott eredmény -2 124 75 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 15 
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Természetvédelmi Terület: 

Természetvédelmi kultúra fejlesztése, oktatása, helyi környezet természetvédelem: A 

Nemzeti Park munkájának segítése: túravezetés, a terület bemutatása, bemutatóhelyek karbantartásában 
részvétel (Miocén erdő, túraútvonalak, Salgótarján látogató központ), 

a területen folyó évente rendezendő tanulmányi verseny lebonyolításának támogatása 

(túravezetés, technikai feltételek biztosítása). 

 

IKSZT: 

Lakosság egészségi állapotának javitása: ingyenes helyi általános szűrés szervezése 

(vérnyomás, cukor, súly). 

Nevelés oktatás: rendszeresen havi két alkalommal, óvodai korúakkal külön foglalkozás, 

iskoláskorúak korrepetálása, számítógép oktatása felnőtteknek a teleházban. Internet kultúra oktatás 
minden korosztálynak. 

Kulturális tevékenység: rendezvények szervezése, gyermeknap a természetvédelmi területen, húsvéti, 
karácsonyi rendezvény önkormányzattal közösen, kézműves foglalkozások (kreativ 
foglalkozások,kosárfonás, foltvarrás, gobelin) kiállítások 

"Ipolytarnóc eszmei értékeinek, hagyományainak megőrzése", helyismereti vetélkedők, nyári szünidei 
foglalkozások. Könyvtári ellátás, teleház működtetése. 

Sport: gyermek versenyek szervezése (sakk, aszatlitenisz) 
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Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek: helyi tájékoztatók szervezése álláslehetőségekről, 
önéletrajz készítése, áthúzódó gyógynövénytermesztői képzéshez  

hely biztosítása (önkormányzattal munkaügyi központtal együtt megvalósítva), életvezetési tanácsadás. 

Közösségszervezés: baba-mama klub a védőnő, óvónő, gyámügyi ügyintéző bevonásával. 

Életvezetési, gyermeknevelési tanácsadással. Ifjúsági klub (zenehallgatás, sakk,malom). 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. IKTSZ kialakitása, működtetése 
 

Támogatási program elnevezése: IKTSZ kialakitása, működtetése  

Támogató megnevezése: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.05.01-2014.06.30  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,181 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,181 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,181 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,181 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1,181 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,181 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

IKTSZ ügyintézőnk Vargáné Oláh Angéla bérét és járulékait tartalmazza. 

8.2.2. TÁMOP 3.2.3. Közművelődési és közösségi programok, új tanulási formák 
kialakulásának elősegítése 
 

Támogatási program elnevezése: TÁMOP 3.2.3. Közművelődési és közösségi 
programok, új tanulási formák kialakulásának 
elősegítése 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán 
Erőforrás Prograok Irányító Hatósága 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.07.01-2014.07.01.  

Támogatás összege  (1000HUF)  4,997 
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 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,906 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,906 

 -tárgyévben folyósított összeg: 3,906 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 889 

 Dologi: 3,017 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3,907 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Október végéig meghosszabbítottuk a feladat végrehajtását. Szakemberek segítségével 

kézműves foglalkozások, kosárfonás, foltvarrás, gobelin) természetvédelmi előadások 

gyermekeknek, életviteli tanácsok, kiállítások, versenyek, számítógépes oktatás lett 

szervezve, minden hétre több programmal. 

 

A pályázat lebonyolítóinak bérköltsége, pályázat előkészítése, program lebonyolítás 

díja, programok eszközköltsége. 

8.2.3. TÁMOP 1.4.1 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása a TETT Alapítványnál 
 

Támogatási program elnevezése: TÁMOP 1.4.1 Hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatása a TETT Alapítványnál 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma - Humán 
Erőforrás Programok Irányító Hatósága 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014.03.01-2015.05.30  

Támogatás összege  (1000HUF)  20,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 9,493 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 9,493 

 -tárgyévben folyósított összeg: 12,406 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 6,947 

 Dologi: 2,546 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 9,493 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A program keretében 6 fő 25 év alatti pályakezdő munkanélkülit alkalmazunk Ipolytarnóc 
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természetvédelmi területén illetve Salgótarjánban a látogatói központnál és erdei  

terepeken. 

 

Nagyobbrészt bérköltség, járulékok, a dolgozóknak, pénzügyi lebonyolítónak. Munkaruha, 

laptopok, számítógépes programok lettek vásárolva, valamint a program lebonyolítói díjára, könyvelési 
díjra, dolgozók útiköltség térítésére történt még felhasználás. 


