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1. Számviteli beszámoló
Mérleg forduló napja: 2008. december 31.
Mérlegz{r{s időpontja: 2009. febru{r 15.

Adóz{si saj{toss{gok

Az alapítv{ny az {ltal{nos forgalmi adónak nem alanya, v{llalkoz{si tevékenységet
nem folytat. T{rsas{gi adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítv{ny tevékenysége
alapj{n helyi adó és illetékmentes.

Eszközök és forr{sok

Befektetett eszközök

Az egyesületnek nincs befektetett eszköze.

Forgó eszközök

Pénzeszközei értéke 539 e. Ft.

Aktív időbeli elhat{rol{sok

Az aktív időbeli elhat{rol{s képzésére a t{rgyévben nem került sor.
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Eredmény, likvidit{s

A t{rgyévi közhasznú eredmény 143 e. Ft. V{llalkoz{si tevékenységből 2008-ben
bevétel nem keletkezett, költséget nem sz{moltunk el.
Az egyesületnek az Adóhivatallal szembeni tartoz{sa nincs.

Céltartalékok

A t{rgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

T{rgyévi eredményt meghat{rozó tételek

Kapott t{mogat{sok

Tagdíjból sz{rmazó bevétel
Egyéb bevétel
Összesen

223.000
16.000
239.000 Ft

Közhasznú tevékenység bevétele

Egyéb bevételek között mutattuk ki a pénzintézettől kapott kamatot 16.000,- Ft.
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Anyag költség, igénybevett szolg{ltat{sok bemutat{sa

Összes anyagköltség
Összes szolg{ltat{s
Közhasznú tevékenység r{fordít{sai
összesen

14.000
82.000
96.000 Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Egyesületünk nem kapott költségvetési támogatást 2008-ban.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A 2008. évi tevékenység sor{n az egyesületnek 239 e. Ft közhasznú bevétele
keletkezett. A pénzeszközök {llom{nya 143 e. Ft-tal nőtt. A t{rgyévi működési és
közhasznú célú kiad{sokat fedezték a befolyt bevételek és a pénzeszközök. A
hatékonyabb gazd{lkod{s érdekében az egyesület a pénzeszközöket rövid lej{ratú
lekötött sz{ml{n helyezi el.
A bevételek között tov{bbra is a tagdíjból kapott pénzeszközök a jelentősek.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
2008-ban az egyesület nem adott juttat{st.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
Egyesületünk nem kapott támogatást a fenti szervezetektől 2008-ban.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege
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Az Egyesület 2008. januári 28-i közgyűlésén történt választás előtti és utáni
választott tisztségviselők egyaránt nem kaptak juttatást, díjazást munkájukért, azt
társadalmi munkában, önkéntesként végezték.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2004-ben alakult Egyesületünk életében jelentős változást hozott a 2008.
esztendő. Januárban új elnökséget választott az elnökség, ősszel megkaptuk a
közhasznú besorolást. Rendbe tettük a tagdíjfizetéseket, tagjaink száma 21 fő,
rendszeresen dolgozó aktivistáink és önkénteseink száma 50-60 fő.
7.1. Péterhegyi levelezőlista működtetése - közösségfejlesztés
Egy teljesen civil kezdeményezéséből, magánszemélyek alapításával indult a
Péterhegyi Levelezőlista (peterhegy@yahoogroups.com) 2003. márciusban.
Bármelyik listatag kérése, információja megjelenik az összes tag postaládájában,
amely nagy lehetőség, jelentős eszköz a közösségszervezés céljaira, egyben
felelősség is a lista tagjai számára. Sok listatag kapott segítséget már a listánkon
keresztül, de a közösségi programok, események tájékoztatására is elsődleges
hírforrás. A levelezőlistát jelenleg az Egyesület működteti, 2008. decemberben 241
taggal. Ez gyakorlatilag 230 családot, Péter- és Rókahegy közel 60 %-os
lefedettségét jelenti.
7.2. Aláírásgyűjtés
környezetvédelem

az

M0

ürömi

lehajtója

ellen

–

természet-

és

Az Egyesület 2007. évi kezdeményezésére három ürömi civil szervezet - Ürömi
Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület (ÜTE), Van Jobb M-null Egyesület,
Üröm-Táborföld Egyesület – aláírásgyűjtést végzett Üröm lakóinak körében az M0
alagutas és lehajtó nélküli változata mellett. Ennek során 25 önkéntes aktivista
gyűjtötte az aláírásokat. Az aláírásgyűjtést bejelentettük az adatvédelmi
ombudsmannál, aki az aláírásgyűjtést 01773-0001 számon nyilvántartásba vette.
Az aláíróívet 772 ürömi lakos írta alá, amelyet átadtunk az ürömi önkormányzatnak
2008. május elején.
7.3. Emléktábla
területfejlesztés

avatása

Üröm-Táborföldön

–

kulturális

tevékenység,

Az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület emléktábla avatását
kezdeményezte az 1849. május 3-án Üröm Táborföldön táborozó Kmety által
vezetett hadosztály emlékére. Az eseményre a Táborföld elnevezés a mai napig
emlékeztet minket. 2008. március végén kérelemmel fordultunk az Ürömi
Önkormányzathoz, hogy biztosítson helyet az Egyesület által állítandó, a Budai vár
1849. május 21-i visszafoglalására és ürömi vonatkozására emlékeztető
emlékműnek. Az év közbeni szervezés eredményeképpen a tábla felállítására 2009.
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május 3-án, az önkormányzat és az Egyesület közös anyagi hozzájárulásával kerül
sor.
7.4. Szemétgyűjtés Föld Napján – természet- és környezetvédelem
Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld Napját. Az akció keretében
Egyesületünk 2005. óta minden évben szemétgyűjtést szervez Péter- és
Rókahegyen. Ezek során két-három, az önkormányzattól kapott konténert töltünk
meg szeméttel. A legsikeresebb szemétgyűjtésre 2008. április 20-án került sor:
Szemán Lajos programfelelős szervezése mellett mintegy 25 önkéntes lakótárs
háromkonténernyi szemetet gyűjtött össze kézzel. A munkához védőkesztyűt és
szemeteszsákot is biztosítottunk. A napot mintegy 50 egyesületi tag és lakótárs
közös bográcsozása zárta le. Az akció költségvetése 26 576 Ft volt.
7.5. Ürömi Majális – sport, közösségépítés
Egyesületünk csapata minden évben indul az Ürömi Majális keretében rendezett
focikupán. Az egyesületi tagok és szimpatizánsok 2008-ban indultak először a
Majális keretében megrendezett főzőversenyen, Berta János programfelelős,
főszakács vezetésével. Az program költségvetése 47.700Ft volt.

7.6. Érdekvédelem az M0 budapesti, budakalászi, ürömi, pilisborosjenői és
solymári szakaszának tervezése folyamán – természet- és környezetvédelem
Egyesületünk 2008. őszén részt vett az M0 nyomvonalával érintett civil szervezetek
egyeztetésén. Itt kiderült, hogy az Üröm-Budakalász közötti lehajtót az óbudai,
budakalászi és pilisborosjenői önkormányzatok és civil szervezetek, valamint az
ürömi civil szervezetek – szakmai szempontok alapján - kivétel nélkül ellenzik,
egyedül az ürömi önkormányzat támogatja.
Egyesületünk ügyfélként részt vett az M0 útgyűrű északi szektor 10-11. sz. főút
közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati dokumentáció véleményezésében. Ennek
keretében
elküldtük
véleményünket
a
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek, miszerint ellenezzük az M0 ürömi
csomóponttal (lehajtóval) tervezett változatát.
7.7. Erdőtüzek oltása – természet- és környezetvédelem
2008. augusztus-szeptember folyamán három hét alatt 17-szer gyulladt ki a
fenyőerdő Péterhegy ürömi és óbudai oldalán egyaránt. A veszély nagyságát jól jelzi,
hogy minden esetben kivonult a pilisborosjenői önkéntes tűzoltóság, akiket követtek
a III. kerületi hivatásos tűzoltók is. A szándékos gyújtogatás feltevését erősítette,
hogy az új tűzfészkek nem érintkeztek a korábban leégett területekkel. A gyújtogató
tettenérése és újabb tűz esetén a gyors riasztás érdekében tagjaink és aktivistáink –
a Hegyaljai polgárőrséggel együttműködve – rendszeres járőrözést és telepített
őrszolgálatot szerveztek minden napra az érintett területen. Egyik önkéntesünk
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feljelentést tett ismeretlen tettes
természetkárosítás bűntette miatt.

ellen

közveszélyokozás

bűntette

és

7.8. Polgárőrség Péter- és Rókahegyen - bűnmegelőzés
Az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület közhasznú szervezet,
Alapszabályban deklarált egyik alaptevékenysége a bűnmegelőzés, aminek
érdekében polgárőrséget működtet 2008. novembertől. A polgárőrségben járőrözést
vállaló önkéntesek száma 20-40 fő között váltakozik. Ők kéthetente-havonta egy
alkalommal három órát adnak az alvásukból családunk, vagyonunk és nyugalmunk
védelme érdekében. A polgárőrök elsődleges célja a bűnözők elriasztása, szükség
esetén a rendőrség vagy a tulajdonos riasztása. A bűnmegelőzésen kívül a
polgárőrség működtetésének további, talán jelentősebb haszna, hogy az utcabeliek
megismerik egymást járőrözés közben, vagyis egy nagyon jó közösségformáló
lehetőség is egyben.
7.9. Erdei Mikulás – kulturális tevékenység, közösségfejlesztés
Minden év december 5-én este meglátogatja a péter- és rókahegyi gyerekeket az
Erdei Mikulás – az utcán. 2007-ben 60, 2008-ban – a zuhogó eső ellenére – 25
gyerek várta énekszóval a Mikulás érkezését az erdő felől. Minden gyerek énekelt a
Mikulásnak, aki ezek után megígérte, hogy az éjszaka folyamán nem hagy ki egy
házat sem a sorból. A gyerek izgatottan és egy nagy élménnyel együtt siettek haza
kipucolni a csizmájukat.

Üröm, 2009. április 17.

Lökkös Attila
elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Településfejlesztési és Érdekvédelmi
Egyesület Közgyűlése 2009. április 19-én elfogadta.
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
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