A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

2019.05.31 08:53:46

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

2 0

Időszak terjedelme: egész év

0 1

1

töredék év

4

4

9
2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2019.06.01 13.41.27
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PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

20 Zalaegerszegi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 3 6 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Keszthely
Közterület jellege:

Bessenyei
22.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

2 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
2 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 0 2 0

1 4 4 9

/ 1 9 9 9/4

1 8 9 6 0 8 5 1

1

2 0

Forstner Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Keszthely

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 0
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

595

492

595

492

1 595

418

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

1

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

1 594

418

2 190

910

1 868

185

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 670

1 819

148

-1 684

322

725

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

202

201

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

120

524

2 190

910

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

2 594

137

2 594

137

117

67

117

67

927

30

927

30

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 594

137

2 594

137

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2 594

137

2 594

137

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 152

678

2 152

678

199

1 023

199

1 023

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

45

776

45

776

7. Értékcsökkenési leírás

89

103

89

103

6

16

6

16

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

2 446

1 820

2 446

1 820

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 446

1 820

2 446

1 820

148

-1 683

148

-1 683

148

-1 683

148

-1 683

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

881

881

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

30

30

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

46

40

46

40

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

22.

8 3 6 0

Település:

Keszthely
Közterület jellege:

Bessenyei
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
2 0 .P k . 6 0 0 2 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

2 0

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 9 / 4
1 4 4 9

1 8 9 6 0 8 5 1

1

2 0

Forstner Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.tvMagyarország

helyi önkormányzatairól 13(1) 111.19.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Keszthely város lakói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Zöld Forrás Pályázat

Tárgyév
881

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

881

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

881

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Forstner Anna

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
45

Előző év (1)

776
Tárgy év (2)

45

776
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2 594

137

46

40

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 548

97

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 446

1 820

199

1 023

2 446

1 820

148

-1 683

28

28

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Zöldforrás pályázat PTKTF/643/2017
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01-től 2018.05.31-ig

Támogatási összeg:

881

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

861

- tárgyévben felhasznált összeg: 861
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

776

Dologi

85

Felhalmozási
Összesen:

861
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
Keszthelyi Környezetvéd Egyesület 2018.évi Kiegészít melléklet.pdf

„Keszthelyi Környezetvédő” Egyesület

Kiegészítő melléklet a
2018. január 1. – december 31.
egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. Általános információk
A „Keszthelyi Környezetvédő” Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Zala Megyei
Bíróság bejegyző határozata 20-PK-60.020/1999/4, 20-01-1449 sorszám alatt nyilvántartásába
felvette.
Székhelye:
8360 Keszthely, Bessenyei út 22.
Képviselő:

Forstner Anna
8360 Keszthely, Bessenyei György utca 22.

A szervezet célja: A „Keszthelyi Környezetvédő” Egyesület célja
Az egyesület céljának tekinti:
- Keszthely Város és környéke környezeti értékeinek védelmét,
- a talaj, a víz és a levegőtisztaság további romlásának megállítására, illetve visszafordítására
irányuló kezdeményezések elindítását, támogatását, a megújuló energiák lakossági és ipari
felhasználásával,
- a zajártalom csökkentését,
- a lakosság és különösen a fiatalok bevonását a környezet állapotának javítására, a városi és
városkörnyéki zöldfelületek védelmére indított akciókba,
- az épített környezet által okozott elkerülhető környezetkárosító hatások felkutatását, a
fenntartható fejlődés és ezen belül a fenntartható építés elveinek és módszereinek
megismertetését, a természetbarát szemlélet meghonosítását a tervezési és építési
folyamatokban,
- az ifjúság - különösen az általános- és középiskolás diákság – szemléletformálását, környezeti
nevelését, oktatását.
Céljai elérése érdekében:
- a rendelkezésre álló fórumok felhasználásával ismerteti célkitűzéseit, feladatait, munkája
eredményeit, felvilágosító és népszerűsítő tevékenységet fejt ki,
- támogatja Keszthely Város Önkormányzatának környezetvédelmi tevékenységét, javaslataival
tovább bővíti azt, különös tekintettel a levegőtisztaságra és zajvédelemre, az épített és
természeti környezet értékeinek megóvására, a megújuló energiák gyakorlati alkalmazására, a
fák védelmére,
- szorgalmazza a veszélyes anyagok károsító hatása elleni védekezés gyakorlati megoldását,
- kapcsolatot tart fenn Keszthely testvérvárosainak környezetvédő csoportjaival annak
érdekében, hogy az ottani környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív szemlélet és gyakorlati

-

megoldások, intézkedések városunkban is ismertté váljanak és meghonosodhassanak, egyéni
közösségi és önkormányzati szinteken egyaránt,
a fenntartható építéssel, a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos felvilágosító,
tanácsadó tevékenységet fejt ki,
a fiatalok környezeti nevelése érdekében ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat,
vetélkedőket, tanulmányi kirándulásokat szervez.

Cél szerinti besorolása : egyesület.
Alapszabály kelte:
1999.01.10.
A „Keszthelyi Környezetvédő” Egyesület a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban
készíti.
A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek kimutatásra.
A mérlegkészítés időpontja: 2019. május 30.
Jelen beszámoló a 2018.01.01-2018.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.
A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
Mivel a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja eltérő, így lehetőség van a közben ismertté
vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevételére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek ha az adott évet érintően megállapított
hibák és hibahatások értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti
év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha ez utóbbi nem haladja meg az 1 millió forintot, azaz az 1
millió forintot.
Nem jelentős összegű a hiba, ha a feltárt hibák és hibahatások összege nem haladja meg a jelentős
összegű hiba fent hivatkozott értékhatárát.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy:
Forstner Anna
8360 Keszthely, Bessenyei György utca 22.
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai az előző évi adatokkal összehasonlíthatóak. A mérlegben
tárgyévben több helyre is besorolható adat nem szerepel.
ESZKÖZÖK
Immateriális javak, tárgyi eszközök
Az egyesület nem rendelkezik befektetett eszközökkel.

Követelések
Tárgyévben az alapítvány követelése 0 e Ft.
Vevők
Szállítók
SZJA
Szociális hozzájár adó
Nyugdíjbiztosítási alap
Összesen:

0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
e Ft

Értékpapírok 0 e Ft összege tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy.
Pénzeszközök
Pénztár
Bankszámla
Összesen:

23 e Ft
395 e Ft
418 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások
Az egyesületnek aktív időbeli elhatárolása nem keletkezett.
FORRÁSOK
Az egyesület Alapszabály az alapítók részére nem határoz meg kötelezően befizetendő induló tőkét.
Év
2016
2017
2018

Tárgy évi közhasznú
Tőkeváltozás/
Saját tőke
eredmény
Eredmény
-28 e Ft
1699 e Ft
148 e Ft
1670 e Ft
-1684 e Ft
1819 e Ft

1721 e Ft
1868 e Ft
185 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek 0 e Ft összege az alábbiakat tartalmazza:
Szállítók
Szakképzési hozzájárulás
Szociális hozzájárulás adó
Személyi jövedelem adó
Nyugdíjbiztosítás
Egészségbiztosítási járulék
Összesen:
Passzív időbeli elhatárolások

0 e Ft
9 e Ft
126 e Ft
99 e Ft
69 e Ft
28 e Ft
331 e Ft

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakat tartalmazzák:

Összesen:

0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

Az egyesületnek nincsen a mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható, a kapottnál
nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettsége.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az egyesület a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek számára előírt eredménykimutatást
készített.
Az egyesület bevétele támogatásokból származik az alábbi összetételben:
Támogatók

Pártoló tagi támogatás
Jogi személytől támogatás
Jogi személytől támogatás előző év
SZJA 1%

0 e Ft
30 e Ft
0 e Ft
40 e Ft
70 e Ft
67 e Ft
137 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

Összesen
Tagdíjak:
Összesen:
Alapítók

pénzbeni
nem pénzbeni
Összesen

Az egyéb bevételek 0 e Ft összetétele az alábbi:
Értékesítés bevétele
Kamatbevétel
Értékpapírok árf. nyeresége
Egyéb
Összesen:

0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

Az összes ráfordítások összetétele az alábbi:
anyagjellegű ráfordítások
személyi jellegű kifizetések
bérjárulékok
értékcsökkenés
egyéb anyagköltség
könyvviteli szolgáltatás
egyéb ráfordítások
bankköltség
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen

632 e Ft
911 e Ft
0 e Ft
103 e Ft
0 e Ft
112 e Ft
16 e Ft
46 e Ft
1820 e Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések
A likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) alapján megállapítható, hogy a forgóeszközök
fedezetet nyújtanak a kötelezettségekre. A tőkeszerkezeti mutató (kötelezettségek/saját tőke) szerint a
kötelezettségekre a saját tőke fedezetet biztosít.
Előzőekből megállapítható, hogy az egyesület pénzügyi helyzete, likviditása kiegyensúlyozott,
eszközeinek és forrásainak aránya biztonságos.

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységből nem realizált nyereséget, társasági adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 2018. évben megvalósult tevékenységei:
- Egyesületünk még 2017-ben meghívást kapott a Zala megye klímastratégiájának előkészítésében
működő Éghajlatváltozási Platform munkájában való részvételre. Ennek utolsó rendezvénye 2018.
január 22.-én, az elkészült stratégia bemutatására összehívott konferencia volt, melyen részt
vettünk.(2 fő)
- Az év legfontosabb programja volt a 2017-ben megnyert Zöld Forrás pályázatunk megvalósítása,
melynek címe: „Zöld suliudvarok a jövő „palántáinak” tervezésében, csemetekertek a mai
csemetékkel”. Ennek során a felhívásunkra jelentkezett 6 iskola udvarát „zöldítettük” a diákok
elképzelései, tervei alapján – és az ő aktív részvételükkel.

Csány-Szendrey Általános Iskola:
A tervet Besze Dániel, Csomós Katinka, Fábián Maja, Fehér-Kun Flóra és Nagy Lilla II. osztályos
tanulók készítették, melyben fűzfakunyhót, virágágyást, rovarhotelt, cserje-labirintust kértek. Ez
utóbbi kivételével (túl sok hely kellett volna hozzá) a kéréseket közösen megvalósítottuk. Két
fűzfakunyhó épült, melyek azóta szépen kizöldelltek. A kunyhókba padok kerültek, amikhez az
Erdészettől vásároltunk tölgy rönköket, erre szegeztük a gyalult deszkákat. A gyerekek a szünetekben
nagy örömmel üldögélnek a kunyhókban. A rovarhotelt raklapokból állítottuk össze, várjuk a rovarok
betelepedését. A tetején egy mini zöldtetőt alakítottunk ki, elmagyaráztuk a gyerekeknek ennek a
megoldásnak a környezetvédelmi hasznosságát. A virágágyás kialakításában és az előbbiekben is
vidáman, lelkesen dolgoztak velünk a gyerekek Résztvevők: 25 fő

Egry József Álalános Iskola:
A terv Adorján Kristóf munkája, melyben a magaságyásba kerti veteményeket, fűszernövényeket
rajzolt, az iskola udvarára pedig faültetést. Mindkét kívánság teljesült, a magaságyásba (ahol sajnos
elég kevés elvetett mag kelt ki) fűszernövényeket vásároltunk, a kosárlabda pálya melletti zöld
sávban 8 db fát (3 dió. 3 gyertyán, 2 zöld juhar) ültettünk el, többek között a II. osztályos gyerekek
lelkes segítségével. A fák azóta szépen megeredtek, megnőve árnyékot adnak majd a sportoló
gyerekeknek. Résztvevők: 24 fő

Életfa Általános Iskola:
A terv készítője Lakatos Lehel diák. Fákat, bokrot, levendula és hagyma ágyást tervezett, valamint egy
halastavat. Ez utóbbit az iskola igazgatója balesetveszélyre gondolva nem engedélyezte, a hagyma
helyett pedig inkább rózsákat kértek. Így az udvarba 1 diófa, 1 díszalma fa, két orgona, 20 tő rózsa és
20 tő levendula került. Résztvevők: 12 fő

Premontrei Szakgimnázium és Szakközépiskola
A tervet Szakál Melitta, Török Adrienn és Bokor Laura diákok rajzolták. Elképzelésük tanárnőjükkel
együtt az volt, hogy az őszi-tavaszi időszakban az udvaron tarthassanak meg egy-egy tanórát és ehhez
árnyékot adó kiülő helyet terveztek borostyánnal befuttatva.
Az iskola zárt udvara régészeti terület, hiszen az egykori rendház lakói temetőnek használták. Ezért
olyan megoldást kellett keresnünk, ami a földfelszínt nem bolygatja meg. A 2 db három méter széles
„sátor” tartószerkezetét 10x10 cm huzaltávolságú betonacél háló biztosítja, amire zöld műanyaggal
bevont kerítésháló került, részben biztonsági okokból ( a betonacél sérüléseket okozhatna) részben
azért, hogy jóval kisebb huzaltávolsága miatt a növények tudjanak kapaszkodni. A betonacélt
kétoldalt megfelelő méretű fa láda oldalához rögzítettük. A láda súlya a benne lévő földdel együtt
szétcsúszás ellen biztosítja a sátrat. A ládába ültettük a borostyán palántákat. amik hamarosan zöld
leveleikkel fogják befedni az íveket. Ülőalkalmatosságként 20 db tölgyfa rönköt szállíttattunk az
iskolába.Résztvevők: 18 fő

Vajda János Gimnázium
Az intézménynek sajnos elég kicsi az udvara és focipályaként használják. Szabolcs Marcell diák terve
alapján igyekeztünk megoldani a kerítés növényekkel történő befuttatását. Ez csak
A Deák feremc utcai épületben, műanyag ládákba ültetett növénnyel, a tanárok kívánsága szerint
lonccal történhetett. Itt viszont szépen kikeltek a magaságyásba vetett tölgyfácskák. A bejárat
melletti keskeny zöld sávba pedig cserjéket ültettünk.résztvevők: 9 fő

Zöldmező utcai Általános iskola
A Bogdán Vanessza 5. osztályos diáktól kapott rajz egy barátságos iskolaudvart mutat, amiért a
valóságban is sokat tesznek tanáraik. Az Igazgatónővel konzultálva olyan kívánság fogalmazódott
meg, hogy az iskola udvarán lévő szalonnasütő hely két oldalára készítsünk 1-1 fűzfakunyhót
padokkal, és kapjon az iskola fákat. A diákokkal és tanáraikkal közösen elültettünk 2 virágos kőris és
egy gömbjuhar facsemetét és megépítettük a fűzfakunyhókat, elkészítettük a padokat. A diákok itt is
szívesen segítettek, és örültek a megépült kunyhóknak. Résztvevők: 31 fő

Az iskolaudvarokban végzett munkákkal párhuzamosan elkészült 6 magaságyás is, három az Erzsébet
ligetben, kettő a Balatoni Múzeum kertjében és egy db egy többlakásos társasház zöldterületén.
Mindegyikbe tölgy csemeték kerültek, részben a ligetből a Nagy Tölgyfa alól, részben kikeltek a kora
tavasszal elvetett makkok. A sok-sok tölgy csemetét gondozzuk és felnövekedésük után a város
közterületeit fogják díszíteni. Résztvevők: 16 fő

Pályázatunk zárásaként május 24.-én a Városi Könyvtárba hívtuk az iskolákat, diákokat és a
szaktanárokat, ahol fotókiállításon mutattuk be a hat iskolában végzett munka eredményeit, valamint
a magaságyásokban cseperedő növényeket. Egyesületünk tagja, Németh Richárd a köszöntő szavak
után bemutatta a közös munka gyümölcseit, minden iskola megismerhette a többi intézményben
történt fejlesztéseket. Ezután minden résztvevő iskola megkapta az erről készült kiadványt, valamint
jutalomként Péczeli Margit képzőművész erre az alkalomra készített gyönyörű rézkarcát is.
Résztvevők:kb 45 fő

-

-

Május 6.-án, a Madarak és Fák Napja alkalmából az Erzsébet ligetben tartottuk meg a
Természet ünnepét, az immár hagyományos „Zene és vers a Ligetben” című
rendezvényünket Résztvevők: 42fő
júniusban konzorciumi partnerként részt vettünk a „Keszthely város klímastratégiája”
pályázati anyagának összeállításában és benyújtásában. ( 5 fő)
november-decemberben együttműködő partnerként segítettük a VÜZ kft által benyújtott, a
város több játszóterének kialakítására vagy felújítására benyújtott CLLD pályázat
összeállítását, különös tekintettel a Schwarz Dávid lakótelep játszóterére, aminek terve
egyesületünk javaslatai alapján készült el. ( 9 fő)

Az év folyamán véleményeztük a város környezeti állapotáról készült beszámolót és több szabályozási
tervi módosítást.

Keszthely, 2019. május 30.

Forstner Anna
képviselő

