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A DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET  

2016. évi 

JELENTÉSE 
 

 

A DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET-et  a  Fővárosi  Bíróság 14. Pk. 60.775/2009/3 sz. végzése 

szerint 13.670 sorszámon jegyezte be 2009. december 22-én. 

Az Egyesület székhelye: 1021 Budapest, Széher út 24/a. 

Az Egyesület KSH számjele: 722 497 

Fordulónap: 2016. december 31. 

 

Az egyesület a 2016. évben az alapító okiratban meghatározott tevékenységét gyakorolta. 

 

I. Számviteli beszámoló 

Az Egyesület éves pénzforgalma az alábbiak szerint alakult: 

 
 

Dohnányi Kert Egyesület  2016 évi pénzügyi összefoglaló a  folyószámla alapján 
 

megnevezés bevétel kiadás egyenleg megj 

OTP számla költségek   13760     

tagdíjak 20000       
előző évi kp pénztárból átvett 
összeg 76050     Szlabey Dorottáytól átvett pénztár kp  

elmaradt adók   22 000   2014 és 15 évi adó pótlólagos befizetés 

kamatok 7       

éves összesen 96057 35760 59306   

áthozat 2016.1.1 22 269       

egyenleg 118 326   82 566 2016 év végi szaldo 

 

Mivel a 2016 évben az Egyesület nem végzett pénzforgalmat érintő tevékenységet, ezért 

adóbevallás helyett TAONY lapon erről nyilatkozat készült, mely 2016.5.20-án került elküldésre 

elektronikus ügyfélkapun keresztül. 

 

II. A 2016 évi tevékenység rövid szakmai beszámolója  
 

2016 év folyamán a Dohnányi villában évtizedek óta esedékes víz, csatorna és elektromos 

felújítás történt. Ez a kertet is érintő több nagy munkát is tartalmazott:  

- csatorna kivezetés a ház 2 oldalán, és bekötése a kertben lévő aknákba 

- kerti csapok és bevezető vízvezeték feltárás 

- a ház elektromos ellátásának földkábeles megoldása, az ELMŰelőírása szerint 

 

Mivel az Egyesület 3 tagját a felújítási munka közvetlenül is érintette, energiáit lekötötte, és a 

kert a nyári hónapokban csatatér jelleget öltött,így az Egyesület ebben az évben minimális 

aktivitást tudott csak kifejteni, a rutin kerti és adminisztratív feladatokra szorítkozva.   

Emellett megtörtént  a kert részleges helyreállítása, mely az építkezés befejezése utáni 

földmunkára, füvesítésre terjedt ki az egyesület 3 tagja (Ruttkay Eszter, Ruttkay Zsófia, Szlabey 

Dorottya) aktív közreműködésével. Az ősz végére a kert ismét járhatóvá vált, eltűntek a felújítási 

munkák okozta nyomok.  

 

Emellett a kertben, elsősorban az építkezés által nem érintett részében, a szokásos rutin gondozási 

munkákat végeztük. A konkrét tevékenységek: 
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3.17-20, 4.1-5 , 6.15-30 Kerttisztítás önkéntesekkel és az Önkormányzattal együttműködve 
A kertben önkéntesek a száraz ágakat szedték össze, gyomtalanítottak. Egy elszáradt fenyőfa 

kivágását   az önkormányzattal együttműködve oldottuk meg.  Ugyancsak az Önkormányzatttal 

közösen történt  a kert alsó részének – ezúttal szeelktív – kaszálása, a kerítés mentén az utca 

fronton is.  

A munkálatok lezárásaként az Önkormányzat  2.5  köbméter zöld hulladékot szállított  el. 

 

 

9.15- 10.15 Kert részleges regenerálás 

A Dohnányi Villa részleges felújítási munkái utáni – regenerálása, füvesítés, tagokkal és 

önkéntesekkel. Az anyagiakat (fűmag, fizetett szakember)  a  villában lakó tulajdonosok (részben 

az Egyesület tagjai) állták.  

 

 

10.15- 10.30 Kert tisztítás  

Őszi kerti takarítás, száraz ágak és folyondárok metszése.  Magoncok irtása (mahóniák). A 

pihenők és a régi kerti út kitisztítása.  Medence karbantartása. A  kert épített falainak 

karbantartása.  

 

12.15- 12.31 Kuruclesi úti járdaszakasz tisztítása  

A tél folyamán Ruttkay Zsófia és önkéntesek rendszeresen tisztították a járdát (mely egyébként 

az Önkormányzat feladata lenne, de az Egyesület átvállalta.) 

 

Adminisztratív tevékenység: 

- KSH adatszolgáltatás 

- Társasági adó befizetés és adóbevallás készítése 

- Országos Bírósági Hivatalnál számviteli beszámoló és éves beszámoló elhelyezése 

- Éves közgyűlés  

 

A 2016-os programtervből nem került sor az alábbiakra: 

- Közhasznúsági státusz visszaszerzésének elindítása (Ruttkay Zsófia) – elnapolva 2017-re, mivel 

kiderült hogy megfelelő jogi szakember bevonása szükséges 

- 2016 őszén nyilvános kerti koncert: a munkák elhúzódása miatt nem volt a kert megfelelő 

állapotban.  

 

III. 2017. évi programterv 

 

1. Dohnányi Archívummal együttműködés (Furka Bea, Ruttkay Zsófia) 

2. Pályázás a II. kerületnél a Dohányi Évvel kapcsolatos rendezvény támogatására (Ruttkay 

Zsófia) 

A Dohnányi Év tiszteletére kerti koncert és koszorúzás rendezése (Furka Bea, Mácsai 

János) 

3. Új tagok felvétele (elhalálozás és betegség okán inaktívvá váló tagok helyére) 

4. Az Egyesület pénzügyi és jogi feladatait ellátó személy(ek) bevonása.  

5. Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal.  

Kert tisztítás, az utak karbantartása. 

A rekonstruált kőfalak és a medence környékének gondozása, növények pótlása. 

A nemes növények számára élettér biztosítása a magonc fák kivágásával,  folyondárok 

visszaszorításával. 

A fenyők tehermentesítése (elszáradt ágak csonkolása– környezetük tisztítása.  
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Az öreg fenyők szakszerű gondozása, öntözése, tavasszal táppal is.  

Az “őspark” jellegnek megfelelően a kert ökoszisztémájának ápolása.  

6. Adminisztratív feladatok: 

- Honlap karbantartás.  

- KSH adatszolgáltatás 

- Társasági adómentességről nyilatkozat 

- Országos Bírósági Hivatalnál számviteli beszámoló és éves beszámoló elhelyezése 

- Országos Bírósági Hivatalnál az új formális bejegyzési követelmények ellenőrzése, a 

szükséges változtatások megtétele 

- Közhasznúsági státusz visszaszerzésének elindítása (Ruttkay Zsófia) 

- Éves közgyűlés 

 

 

 

 

Ruttkay Zsófia      Budapest, 2017. május 17.                               

Elnök      

 

 

Záradék: 

A fenti beszámolót a  DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET Közgyűlése 2017. május  26-án 

elfogadta.  


