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1. Bevezetés 
 
 
 

A környezetkultúra a bennünket körülvevő világgal: a természetes és mesterséges 
környezettel való kapcsolatunkat, ahhoz való viszonyulásunkat jelenti. Ez egy olyan 
életszemlélet, amely tükrözi a természet, az épített környezet és az ember harmonikus 
együttélését, kapcsolatát.  
Egy település környezetkultúrája függ a város vezetésének, a lakóknak és az átutazók igényeitől, hozzáállásától, kialakult kertkultúrájától. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata, azzal a céllal hozta létre 1999.-ben a Palócország 
Fővárosáért ’99 Közalapítványt, hogy segítsen a várost meghatározó települési 
környezet javításában, zöldkultúra fejlesztésében. 
A közalapítvány programjának célkitűzése a művi elemek ellensúlyozása, az emberi 
életkörülmények fenntartása, az ökológiai, a környezet egészségügyi és esztétikai 
igények kielégítése, a közvetlen kapcsolat kialakítása a természeti tájjal. 
Feladatunk a civilizációs károk enyhítése, kultúrált, környezetbarát, egészséges 
lakókörnyezet kialakításának elősegítése. 
Célunk a város arculatának szépítése a hagyományok és értékek megőrzése mellett. 
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2. 2011. évi program 

 
 

Meghirdetett programjaink célja, hogy a város polgárai szűkebb és tágabb 
környezetük gondozásával, virágosításával szebbé varázsolják városunkat.  

A zöld növényzetből kialakított tér esztétikai, klimatikus, pszichikai hatása 
jelentősen befolyásolja a kialakított életkörülmény minőségét. Célunk a helyi 
lakosság aktivizálása és figyelmének felkeltése a saját környezetének ápolására. 
A közösségi összefogás során elérhetővé válik, hogy a közterületek környezete 
tiszta, ápolt, rendezett benyomást keltsen. Fontos, hogy a város lakói magáévá 
érezzék saját lakókörnyezetüket. 
 

„Kertépítészeti verseny” óvodák számára 
 

 
A Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 2010. évi környezetvédelmi 
programjának keretében „Kertépítészeti verseny” elnevezésű pályázatot 
hirdetett meg az óvodák részére, amelyeknek célja a környezetkultúra 
fejlődésének elősegítése. A pályázatok célja, hogy segítsük és erősítsük a 
gyerekek zöld környezethez, növényekhez, városi élővilághoz való közvetlenebb 
viszonyát.  
 
A balassagyarmati óvodák környezeti nevelési célja egy környezettudatos 
életmódra, gondolkodásra és viselkedési módra való nevelés, olyan gyermekek 
nevelése, akik szeretik a természetet, az őket körülvevő élőlényeket, ismerik 
környezetüket, fogékonyak a természetben és az emberi környezetben 
megmutatkozó szépre és jóra, képesek tenni érte, megvédeni és megbecsülni, és 
képesek a környezettel való együttélésre.   
 
A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer 
kialakítása szempontjából az óvodás kor ideális és fontos szakasza az ember 
életének. A tudatos irányítás mellett a gyermek tapasztalatára, spontán 
érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmi kötődésére, megismerési vágyára, 
élményeire támaszkodva nyújtanak a pedagógusok új ismereteket. Az oktatási 
programjukban megjelenik a környezet, amiben élünk, azok az adottságok, 
amelyek nálunk érvényesülnek.  
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Céljuk, hogy a gyermekek közvetlen megfigyelések és tapasztalatszerzés útján 
ismerjék meg, értsék meg az őket körülvevő világot a maga egészében, 
összefüggéseiben. 
 
A zöld növényzetből kialakított tér esztétikai, klimatikus, pszichikai hatása 
jelentősen befolyásolja a kialakított életkörülmény minőségét.  
Ahhoz, hogy Balassagyarmat város a következő években benevezzen az országos 
virágos versenybe az intézmények kertjeinek is meg kell felelnie a kertépítészeti 
kritériumoknak.  
A pályázat célja, hogy minden Óvoda rendelkezzen egy kertkialakítási 
stratégiával, amelyet ha az anyagi forrás lehetővé teszi, kivitelezni tudnak.  
Célunk, hogy közösségi összefogás során elérhetővé váljon, hogy az intézmények 
környezetén a tudatos kertépítészeti elemek megjelenjenek. Sajnos az elmúlt 
két évtizedben a lakosok viszonya a közkert karbantartásához jelentősen 
romlott. Egyre kevesebben vesznek részt a közösen használt terek, parkok, 
játszóterek ill. utcák parkosításához, akár csak fizikai munkájuk révén is. Ezen 
próbálna segíteni a közalapítvány.  
 
Cél, hogy minél színesebbé, érdekesebbé, használhatóbbá tegyük az óvodák 
kertjét minden évszakban a gyermekek számára, mindezt minél ésszerűbb 
kivitelezéssel megvalósítva. 
 
Pályázat tartalma volt egy tervdokumentáció, amelynek részei: 
- kertészeti kiviteli terv, (egy vázlatrajz, amelyen fel vannak tüntetve az 
elő- oldal- hátsókertet felépítő pl.  cserjefoltok, virágágyak, konyhakert, fák, 
komposztáló terület, játszóterület, közlekedési útvonalak elhelyezkedése ill. 
ezeket elválasztó és kiegészítő tárgyi berendezések (kerítések, játszószerek, 
padok, hulladékgyűjtők, lugasok stb.). 
-  szöveges leírás fényképekkel illusztrálva, amelyben bemutatják a 
jelenlegi kertjük állapotát és kifejtik a tervezett kert apró részleteit pl. milyen 
és mennyi típusú tárgyi berendezéseket terveztek be, növénylista (tervezett 
növények nevei, darabszáma területenként), felújításhoz szükséges anyagok 
listája mennyiséggel megjelölve (pl. kerítésfestéshez ecset, festék), közlekedő 
felületkialakításához szükséges anyagok, a munkálatokhoz szükséges esetleges 
szerszámok. Itt kérjük részletezni a kivitelezés módját is.  
-   költség kalkulációs táblázat. 
 

A pályázat során nem mérnöki munkát kértünk, csak szerettük volna, ha a 
szövegben kifejtett elképzeléseiket vizuálisan is bemutatnák. A pályázatok 
beérkezését követően meglátogattuk a helyszíneket így lehetőségük volt szóban 
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is bemutatni elképzelésüket. Előnyt jelentett, ha a kertnek van olyan eleme, 
amely a gyermekek aktív közreműködésével alakul. 
 
A pályázatok elbírálását a közalapítvány által felkért társadalmi zsűri végezte. A 
díjazás során a nyertes pályázó kertépítészeti kiviteli tervének megvalósulását 
100.000,- Ft értékben támogatta. A nyertes pályázó a Nyitnikék tagóvoda lett. A 
parkosítási munkák a pályázat késő benyújtási időpontja miatt elhúzódtak, így 
2011. tavaszán került sor a megvalósításukra. 
 
A kivitelezéshez a közalapítvány biztosította a növényállományt a szükséges 
talajjavító ültetőközeget pedig az óvoda. A telepítések során 150 fm pormegfogó 
ill. zajcsökkentő sövény lett létrehozva, melynek tartalmaz sövény szilt, 
mályvacserjét, kékszakált és vörösgyűrűs somot is. Ezen kívül több fát is 
beültettünk mint pl.      . A sziklakertek és kiemelt ágyások cserjeállományát is 
felfrissítettük. A kivitelezésben a Városgondnokság és a Bgy. Fegyház és Börtön 
nyújtott segítséget. Természetesen az óvoda is szervezett egy ültetési napot, 
így ők is a szülők révén részt vállaltak az óvoda kertjének felújításához. Az 
óvoda zöld hulladékának komposztálására 4 db fából készült komposztálót 
készítettünk, amelyek kivitelezésében a GAMESZ szakemberei segítettek. 
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4. Közhasznúsági jelentés 
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Bevezetés (szervezet alapadatai) 
 

 
 
1. Elnevezés: Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
 
2. Képviselő: Deák Sándor 
 
3. Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. 
 
4. Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. 
 
5. Adószám: 18637434-1-12 
 
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
 
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 26/2000., 2000. május 16. 
 
8. Közhasznúsági végzés száma:  Pk.60.020/2000/4.szám 
 
9. Közalapítvány tevékenysége: műemlékvédelem és környezetvédelem 
 
10. A szervezet céljának rövid leírása: 
 
 
 
A Közalapítvány célja a ’Palóc Főváros’ hagyományainak ápolása, a város 
arculatának szépítése, az emléképületeinek eredeti állapotainak visszaállítása, a 
település természeti és a gazdasági helyzetéből fakadó lehetőségek feltárása, 
és ezek a város fejlesztése céljából történő hasznosítása, egységes városkép 
kialakítása. 
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I. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJANAK MÉRLEGE 2011. ÉV 

              e Ft 

Sor 
szám A tétel megnevezése 

 
Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

a b   d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)         0 0        0 

2. I.    IMMATERIÁUS JAVAK    

3. II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK    

4. III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

5. 
IV.    BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE    

6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 1 494 0 1 481 

7. I.   KÉSZLETEK    

8. II.   KÖVETELÉSEK    

9. III.   ÉRTÉKPAPÍROK    

10. IV.    PÉNZESZKÖZÖK 1 494 0 1 481 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások    

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 1 494 0 1 481 

13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 1 494 0 1 481 

14. I.    INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE    200 0    200 

15. II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY    878 0 1 294 

16. III.    LEKÖTÖTT TARTALÉK    

17. IV   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

18. 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

   416 0    -13 

19. VI.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL    

20. E. Céltartalékok    

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)        0 0        0 

22. I.     HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    

23. II.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

24. III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

25 G. Passzív időbeli elhatárolások    

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN    
(13.-20.+21.+24. sor) 1 494 0 1 481 
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  KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV 
    e Ft 

Sor 
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 463 0 132 

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 105 0 123 

3. a) alapítótól    

4. b) központi költségvetéstől    

5. c) helyi önkormányzattól      50 

6. d) társadalombiztosítótól    

7. e) egyéb, ebbő1%  105 0    73 

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás     0 0      0 

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel    

10. 4. Tagdíjból származó bevétel    

11. 5. Egyéb bevétel 358 0      9 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele    

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 463 0 132 

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)   47 0 145 

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások   47 0    95 

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások    0 0      0 

17. 3. Értékcsökkenési leírás      50 

18. 4. Egyéb ráfordítások    0 0     0 

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    0 0     0 

20. 6. Rendkívüli ráfordítások    

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)    0 0     0 

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások    

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások    

24. 3. Értékcsökkenési leírás   

25. 4. Egyéb ráfordítások   

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   
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27. 6. Rendkívüli ráfordítások   

 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV 
     
     

 

   e Ft 

Sor 
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.)    47 0 145 

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)     0 0     0 

30. H. Adófizetési kötelezettség     0 0     0 

31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.)     0 0     0 

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 416 0   -13 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 0 

34. 1. Bérköltség   

35. ebből:  - megbízási dijak   

36. -tiszteletdíjak   

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   

38. 3. Bérjárulékok   

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 

41. D. Továbbutalt támogatás 0 

 
 
 
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról  
2011. év 
 
A közalapítvány 2011. évben nem kapott költségvetési támogatást. 
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III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
2011. év 
 

Megnevezés Előző év 
e Ft 

Tárgy év 
e Ft 

Változás 
e Ft % 

Nyitó egyenleg 1078 1494 416 38,6% 

Bevételek 463 132 331 -71,5% 

Kiadások 47 145 98 -308% 

Záró egyenleg 1494 1481 13 0,8 %           

 
 

Megnevezés 
Előző év 

e Ft 
Tárgy év 

e Ft 
Változás 

e Ft 
Tőkeváltozás 
Csökkenés/növekedés 416 13 -403 

Tárgyévi eredmény 
Csökkenés/növekedés 416 13 -403 

Értékcsökkenés - - - 

Értékvesztés - - - 

Rászorultak részére 
juttatott pénzbeni 
támogatás 

- - - 

Rászorultak részére 
jutatott természetbeni 
támogatás 

- - - 

Közhasznú tevékenység 
tárgyévi  
vesztesége/nyeresége 

416 13 -403 

Vállalkozási 
tevékenység tárgyévi 
vesztesége/nyeresége 

Nincs vállalkozás 
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IV. Kimutatás cél szerinti juttatásokról 
2011. év 
 
 

Megnevezés 
Juttatás összege Változás 

Előző év 
e Ft 

Tárgy év 
e Ft e Ft % 

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 
pénzbeli adómentes 
támogatás 

- - - - 

Összesen: 0 0 0 0 

 
 
 
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 
2011. év 
 
 

Támogató 
megnevezése 

Támogatás összege 
Előző év 

e Ft 
Tárgy év 

e Ft 

Központi ktgv. Szerv. - - 

Elkülönített állami 
pénzalap - - 

Helyi Önkormányzat és 
szervei (Megyei 
Önkormányzat) 

250 50 

Kisebbs. tel. önk. és 
szervei 

- - 

Települési önkorm. 
Társulása  - 

Jogi szem. Gazd. 
Társaság 

100 - 

SZJA 1 % 105 73 

Egyéb(magánszemélyek, 
vállalkozók) - - 

Összesen: 455 123 
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VI. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 
2011. év 
 
A vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást, társadalmi munkában látják el 
faladatukat. 
 
 
VII. Közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
A közalapítvány 2011. évi programjában a Nyitnikék Tagóvoda által elnyert 
kertépítészeti pályázat kivitelezése volt a fő feladat. Az év során pályázatot 
nyújtottunk be a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett illegális 
hulladéklerakók megsemmisítésére kiírt pályázatra, amely sikeresnek bizonyult 
és a kivitelezésre 2012. évben kerül sor.  


