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A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül.
Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet
folytat.
4.§
Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el,
amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv.,
valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján
más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő
–
–
–
–
–
–

kutatás, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség (helyi tudás) megóvása,
környezetvédelem, (tájban gondolkodás)
helyi értékvédelem,
természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)

Az Egyesület 2008. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését.
Az egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak.

Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak minél
hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve
végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4.§-ban meghatározott, cél
szerinti tevékenységére fordítja.
Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai
tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít,
illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást
nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el.
Számviteli beszámoló:
Az Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, ezért a 224/2000. XII.19-i Kormányrendelet értelmében
1715/B nyomtatványon készíti el közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely a jelentés
mellékletét képezi.
Költségvetési támogatások felhasználása:
2009. évben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott.
Cél szerinti juttatások kimutatása:
2009-ben nem volt.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás:
2009. évben a helyi Önkormányzattól kapott támogatás összege: 350.000,- Ft volt.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Gépkocsi költségtérítés 11.865,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk.
Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti
juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki
beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2009. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület
munkájáról.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2009 év
Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele (I.+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás
a). Alapítótól
b). Központi költségvetéstől
c). Helyi önkormányzattól
d). Társadalombiztosítótól
e). Egyéb
f). Továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ
BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
(1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
(A/II.+B/2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások
Ebből továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető
kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető
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2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető
kiadások
-126

-103

-126

-103

-74

-65

-74

-65
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G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye ( A/I.-E/1.-E/4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény
(±1.±2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem
pénzben realizált eredménye (B/2-F/2F/3)
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I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2

-200

-168
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J. Fizetendő társasági adó
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K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye( A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (I-J)

-200

-168

-200

-168
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0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
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a. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

43

1. Bérköltség

44

ebből:- megbízási díjak

45

- tiszteletdíjak

46

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47

3. Bérjárulékok

48

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

49

C. Értékcsökkenési leírás

50

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

51

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

52

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2009. év
adatok E Ft-ban
Sorszá
m
a

A tétel megnevezése

Előző
év

Előző év (ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

187

114

187

114

440

514

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK

440

514

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)

627

628

11 C. saját tőke (12.-16. sor)

519

339

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 Forgóeszközök (6-9. sorok)
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

0

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

719

507

-200

-168

108

289

108

289

627

628

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ
15 TEVÉKENYSÉGBŐL)
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, VÁLLALKOZÁSI
16 TEVÉKENYSÉGBŐL
17 D. Tartalék
18 E. Céltartalékok
19 F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
22 (11.+17.+18.+19. SOR)

Pénzügyi beszámoló
A 2009. évről

2009. évi mérleg:

Bevételek
áthozat 2008. Évről
tagdíjak
támogatások
kamatbevétel
SZJA 1%
önkormányzati pályázat
NCA pályázat
Telefon magáncélú haszn.
Kerekítési korrekció
Közh.tevékenység bevétel
összesen:

kiadások
440 408 Ft
64 000 Ft
18 500 Ft
1 398 Ft
153 052 Ft
350 000 Ft
200 000 Ft
14 880 Ft
14 Ft
66 150 Ft
1.308.402 Ft

működési ktg.
posta, telefon,honlap
irodaszer, nyomtatvány
bank ktg.
egyéb
rendezvény ktg.
Állóeszköz
összesen:

Bevétel:
Kiadás:
Záró egyenleg:

169 163 Ft
91 762 Ft
47 495 Ft
18 020 Ft
11 886 Ft
589 788 Ft
35 890 Ft
794.841 Ft

1.308.402 Ft
794.841 Ft
513.561 Ft

2009. Nyitó pénzkészlet
Házi pénztárban

440 408 Ft
81 245 Ft

2008. Záró pénzkészlet 513 561 Ft
Házi pénztár
101 160 Ft

Bankban

359 163 Ft

Bank

412 401 Ft

A 2009. évben a következő képen alakult egyesületünk pénzügyi helyzete:
Bevételek: Összesen: 1.308.402,-Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2007. évről az áthozatal: 359.163,-Ft bankban és 81.245,-Ft házipénztárban. Összesen.:
440.408,-Ft
Tagdíjak: 64.000,-Ft.
Támogatás: 18.500,-Ft.
Kamat: 1.398,-Ft.
2008. évi 1% SZJA felajánlás: 153.052,-Ft.
Önkormányzati pályázat: 350.000,-Ft-ot kaptunk, programjaink megvalósítására.
NCA pályázaton 200.000,-Ft-ot nyertünk működési kiadásokra és állóeszköz
beszerzésre
Fánglis sütés bevétele: 66.150,- Ft
Telefon magáncélú használata: 14.880,- Ft
Kerekítés miatti korrekció: 14,-Ft

Kiadások: Összesen: 794.841,-Ft

Működési jellegű költségek: 169.163,-Ft, mely a következő tételeket tartalmazza:
-

posta: 1.475,-Ft
irodaszer: 46.415,-Ft
nyomtatvány: 1.080,-Ft
banki ktg.: 18.020,-Ft
Web és telefon ktg.: 90.287,-Ft
Költségtérítés: 11.865,-Ft
Kerekítési ktg.: 21,-Ft

Célok megvalósítása, programok ktg-i: 589.788,-Ft
-

Víz világnapja: 4.745,-Ft
Madarak és fák napja: 77.404,-Ft
Föld napja: 1.140,-Ft
Platánfasor: 267.850,-Ft
Szakmai kirándulás: 90.050,-Ft
Gyermektábor projekt nap: 1.930,- Ft
Régiós főzőverseny: 8.483,- Ft
Teker.Go: 9.126,-Ft
Kiállítás és Tájvédő nap: 63.811,- Ft
BudaVidék Zöldút program: 27.120,-Ft
Fánglis sütés:38.129,- Ft

Állóeszköz beszerzés: 35.890,-Ft
-

Pendrive: 5.400,-Ft
Nyomtató: 27.000,- Ft.
Telefonkészülék: 3.490,-Ft

2009. évre átvitt összeg: 513.561,-Ft
2009. év nyitó tételei:
- bank – 412.401,-Ft,
házi pénztár – 101.160,-Ft
A pályázatok és egyéb céltámogatásokat a következőképen használtuk fel:
-

-

A 2007. évi 1%-os felajánlásból, 2009. évre áthozott 35.036,- Ft-ot a következőkre
fordítottuk: 27.120,-Ft-ot BudaVidék Zöldút Szövetség által hirdetett kerékpáros kirándulás
a Kozáromi-tóhoz programjára, 1.140,-Ft-ot a Föld napi rendezvényünkre és 6.776,-Ft-ot a
„20 éves a Biatorbágyi Tájvédő Kör” kiállításának költségére.
2008. évi 1%-os felajánlás összege: 153.052,-Ft, melyből 2009-ben 0,-Ft-ot használtunk fel.
A teljes összeg a 2010. évben kerül felhasználásra.
Az Önkormányzattól nyert 350.000,-Ft pályázati pénzt, a szerződésben foglaltak szerint a
Víz világnapi (4.745,-Ft), Madarak és Fák napi rendezvényekre (77.405,-Ft) és a
Családfasor karbantartására (267.850,-Ft) költöttük.

-

-

-

Az NCA 2008. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2009-re
áthozott 77.710,-Ft-ot a következő képen használtuk fel: posta-telefon-honlap költségekre
44.360,-Ft-ot, bank ktg.-re 5.340,-Ft-ot, pendrive-ra 3.000,-Ft-ot, nyomtatóra 25.010,-Ft-ot
költöttünk.
Az NCA 2009. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2009-ben
72.055,-Ft-ot költöttünk.
Irodaszer-nyomtatványra 14.980,-Ft, posta-telefon-honlap
költségekre 37.490,-Ft-ot, költségtérítésre 11.865,-Ft-ot és bank ktg.-re 7.720,-Ft költöttünk.
A fennmaradó 127.945,-Ft-ot 2010. május 31-ig kell elköltenünk.
A támogatásokból a kiállításunkra, az ifjúsági tábori projekt napra, és a tájvédő napi
rendezvényre költöttünk.

Egyesületünkben minden tisztségviselő és tag, társadalmi munkában dolgozik, ezért semmilyen
juttatást nem fizettünk ki részükre. Gépkocsi költségtérítés 11.865,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk.
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:

Elnöki beszámoló
2009
Egész évben folyamatosan futó programunk:
1. Platánfasor karbantartás – Április 18-án, november 21-22-én és 28-án, ültetőkkel közös
karbantartás, kiszáradt fák cseréje, kimaradt helyek beültetése. Az el nem ültett fák
elvermelése. Ősszel locsolást szerveztünk, az év folyamán pedig két alkalommal kaszáltatást
és bozótirtást végeztettünk a fasorban, ezt kiegészítve több tulajdonos önállóan is ápolta fáit.
2. Honlapfentartás, beszámoló a tevékenységünkről, tájékoztató cikkek, kapcsolatteremtés.
Nyitott Programok:
1. Március 21-én Víz világnapja – a víz környezetünkben betöltött szerepére, tisztaságának
védelmére szerettük volna felhívni a figyelmet, immár hetedik alkalommal. Kirándulásunkat
a torbágyi katolikus templom előtti forrásnál kezdtük, majd érintettük a 2008 őszén átadott
Katalin-hegyi kálváriát, az erdei út mellett megvizsgáltunk egy fatörzsben gyűlő esővíz
jellemzőit. A pátyi Főkút-forrásnál tudáspróbával és egy kellemes beszélgetéssel zártuk a
megemlékezést.
2. Április 25-én a Föld napja – délelőtt a Madár forrás környékén takarítottunk össze egy
konténernyi szemetet, délután kirándulást szerveztünk a felhagyott kőbányák
meglátogatására. Szakmai vezetőnk Osgyányi Vilmos kőrestaurátor, aki mesélt az egykori
kő bányászati módszerekről, a Bolha-hegyen és a Gesztenyésben található kőbányák
köveiről. A kirándulást Rigó Zoltán pincéjénél zártuk, ahol megismerkedhettek a résztvevők
a biai szőlő- és bortermeléssel.
3. Egyesületünk alapító tagja a Budavidék Zöldút Szövetségnek, mely a Zsámbéki-medence
települései között szorgalmazza azon kisforgalmú utak kijelölésest, karbantartását, melyeken
gyalogosan vagy biciklivel is lehet közlekedni. A hagyományos kerékpáros túránk május 9én a Kozáromi-tóhoz vezetett. Három különböző utat jelöltünk ki. Mindenki a maga
szintjének megfelelő nehézségű utat választhatta. A környék településeiről a kijelölt

zöldútakon biciklin közelítettük meg a helyszínt, ahol egész délután színes program várta a
kerekezőket.
4. Május 12-én csatlakoztunk a már országosan szervezett „Fülemülék éjszakája”
programhoz, és Biatorbágyon is meghirdettük a madarak meghallgatását.
5. Május 23-án Madarak és fák napja –Vetélkedő a nagy fűzfa alatt a Füzes-patak partján a
lovaspálya mellett. Az általános iskolások mellett családoknak is meghirdettük a
természetismereti vetélkedőt. Meghívott vendégünk Králl Attila az MME munkatársa.
Bemutatóval egybekötött előadást hallhattunk kertünk élővilágáról és annak lakás
helyzetéről.
6. Június 27. Testvérvárosi napok rendezvényen való részvétel. Beszélgetések és helyismereti
vetélkedők.
7. Augusztus 21-én Ez a Te napod! – ifjúsági rendezvényen a „Teker.Go!” bringás
helyismereti vetélkedő szervezése, lebonyolítása.
8. Szeptember 11-én „20 éves a Tájvédő Kör” kiállítás megnyitója a Faluházban, mely nagy
örömünkre tovább volt látható, mint azt eredetileg terveztük.
9. Október 10-én „Őszi lomb túra” együtt kirándultunk a FIFIKE-vel és a Közbiztonsági
Alapítvány gyermekeivel.
10. Fánglis sütésünkkel részt vettünk az Angyal-fia vásáron és a kistérségi napok alkalmából
szervezett főzőversenyen díjat nyertünk.
Egyéb tevékenységek 2009-ben:
1.
2.
3.
4.

Április 3-án részt vettünk az önkormányzat által szervezett határszemlén.
Közgyűlés – május 6.
Június 20. Szakmai kirándulás a Velencei tó környékére.
Augusztus 5. Családsegítő által szervezett gyerektábor résztvevőinek kirándulás és a
látottakból, hallottakból vetélkedő szervezése.
5. Kistérségi napok keretein belül helytörténeti anyagokkal szerepeltünk a Budakeszi
művelődési központban.
6. Szeptember 26-án részt vettünk a kistérségi találkozó keretében szervezett főző versenyen,
fánglisunkkal Különdíjat kaptunk.
7. Október 1-jén bozótot irtottunk Törökbálint felé, a leendő Zöldúton.
8. November 14-én tartottunk tájvédő köri napot, ahol a meghívott vendégekkel és
érdeklődőkkel kötetlen beszélgetés folyt, majd Kéthely Nagy Sándor pantomim előadását
tekinthette meg a nézőközönség.
9. Rendszeresen részt veszünk a mezőgazdasági bizottság ülésein.
10. Karbantartottuk és fejlesztettük a honlapunkat. Nagyon jó a látogatottsága.
11. Madár megfigyelések a halastavak környékén, illetve ragadózó madarak fészkelő helyeinek
feltérképezése.

Érdekvédelem
- Budavidék Zöldút - kiállítás szervezése a Faluházban
- kedvezőbb útvonalról egyeztettünk a Pilisi Parkerdővel a Katalin-hegyen,
- újragyártattuk az elszállított útjelző követ, melyet a Saubermacher cég kifizetett, mert
alkalmazottai a lomtalanításkor elvitték,
- Budaörsi kistérségi épített kerékpárút fejlesztések, megbeszélés Grósz Krisztinával
- Mérnöki szemle a Madárforrásnál a vízelvezető árok és a völgy sorsáról július 23-án.
- Tiltakoztunk a Biai tavakon építendő forgatási helyszín ellen
- Biatorbágy Város Turizmusfejlesztési és Környezet-rendezési Tanulmánytervét írásban is
véleményeztük, és azt az önkormányzati bizottság előtt is képviseltük.
- Észrevételeinkkel kiegészítettük a Környezetvédelmi rendelet beszámolóját, a lakosság
bevonásával történő utcai faültetési akciót javasoltunk,
- Támogattuk az önkormányzat kerékpárút építési pályázatát Torbágyon a Füzes-patak mellett a
Törpeviadukttól az újjáépítendő közúti hídig.
- Véleményeztük a Biatorbágy Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
- Felhívtuk a figyelmet a Református templom melletti lakóház védettségére, egyeztetésen vettünk
részt az építtetőkkel.
- Az elhagyott homokbányában fészkelő partifecskék és gyurgyalagok védelmében leveleket irtunk,
és figyelemfelhívó táblát helyeztünk el.
- Közbenjárásunkra ismertető táblát rendelt az Önkormányzat a Bolha-hegyre.
-A szürkemarhákkal kapcsolatban megjelent cikkünkre sokan felfigyeltek, megalapozott ellenérvet,
vagy tanulmányt nem állítottak velünk szembe, a turisztikai koncepcióba mégis bekerültek a
mintagazdaság részeként

Honlap
Céljaink ismertetéséhez, egyesületünk bemutatásához alapvetően fontos a honlapunk működtetése.
A leginkább kirándulási, helyismereti célból keresik fel oldalunkat, de a látogatók találhatnak ott
még több közérdekű cikket is. A homokbányába kihelyezett táblánkra két napon belül „választ”
kaptunk, a reformátusok iskolaépítésével kapcsolatban is fontosnak bizonyult, újabb tagok
csatlakoztak, leveleztünk fecskementővel, de nagyon kedves volt az az erdélyi kislány is, aki ezt
írta: „van egy termeszetvedelmi clubom es tanacsokat szeretnek kerni hogy hogy vedjuk a
termeszetet „. Első hírlevelünket több mint kétszáz címre postázhattuk.
Sokkal több lehetőség van a webes megjelenésben, mint amit ki tudtunk eddig használni.

Tagság
Több új tag csatlakozott hozzánk 2009-ben, és az általános aktivitás is növekedett az előző évekhez
képest. Évközi találkozóink egy részét tagjaink kertjében, otthonában tartottuk, így jobban
megismerhettük egymást. Sikeres volt a buszkirándulásunk a Velencei-tóhoz.

Kapcsolatok
Megőriztük a jó viszonyunkat több helyi és kistérségi egyesülettel (Nagycsaládosok, Bia Veritas,
Fifike, BVZ, ZSMTE),
Polgármesteri Hivatal intézményeivel (Faluház, Családsegítő, Általános iskola). Részt vettünk
minket érintő témákban bizottsági üléseken és egyéb megbeszéléseken.

Gazdálkodás-pályázatok
A 2008-as év elszámolásai rendben voltak. 2009-ben három pályázaton vettünk részt. Biatorbágy
Város Önkormányzata által kiírt pályázaton fasorfenntartásra és rendezvényekre kaptunk 350e
forintot.
A Nemzeti Civil Alap által kiírt pályázaton irodai eszközökre, posta és bankköltségre, egyéb
működési költségekre 200e forintot kaptunk. Az 1%-os felajánlások 153e forint, a Fánglis
forgalmazás 66e forint, a tagdíjjak 64e forint bevételt jelentettek.
A kiadásaink közül kiemelkedik a fasorkarbantartás - trágyafuvarozásra, kaszálásra, bozótirtásra,
facsemetékre, locsolásra – melyre 268e forintot, „20 éves a Tájvédő Kör” című kiállításra 46e
forintot, a buszos kirándulásra 90e forintot költöttünk.
Működésünket támogatták 2009. évben:
1. Andreas Versalius kft
2. ARX stúdió
3. Biatorbágy Önkormányzata
4. Biatorbágyi Agrárgazda Szövetkezet
5. Biatorbágyi Krónika
6. Nemzeti Civil Alap
7. Ödön major
8. Rigó pince
9. Rootor Hungary Kft
Együttműködő partnereink:
1. Pest Környéki Madarász Kör /PKMK/
2. Magyar Madártani Egyesület /MME/
3. Biatorbágyi Általános Iskola
4. Budavidék Zöldút Szövetség
5. Zsámbéki medence Életminőség Egyesület
6. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület
7. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár
8. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
9. Osgyányi Vilmos kőrestaurátor
10. Dura Lajos
11. Varga Károly
A felsorolásban szereplő tevékenységeink közül háromhoz használtunk fel önkormányzattól
származó pályázati támogatást (Víz világnap, Madarak és fák napja, Családfasor).
Dologi kiadásainkat az NCA pályázata, egyéb programjainkat Szja 1% és egyéb támogatások tették
lehetővé.
Biatorbágy, 2010. május 19.
A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2010. május 19-én fogadta el.

Tüske Emil
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
elnök

