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A társadalmi szervezet célja:
A kor követelményeinek megfelelő egészséges, korszerű táplálkozás
megismertetése. A korszerű egészségvédelem, a betegségmegelőző táplálkozási
kultúra kialakítása, és minél szélesebb körben az emberek tájékoztatása, ránevelése
arra, hogy egészségük megőrzése, a betegségek elkerülése és legyőzése
érdekében hogyan táplálkozzanak, mit és milyen mennyiségben ehetnek.
Tájékoztatás arról, hogy a korszerű környezetvédelem, a betegségek megelőzése,
az egészségvédelem hogyan kapcsolódnak egymáshoz, miért kell mindent megtenni
a korszerű környezetvédelem érdekében a közvetlen emberi környezetekben is.
Az egészségvédelem az Alaptörvény szerint közfeladat.

A fenti célok elérése érdekében kifejtendő tevékenység a következő jogszabályok
rendelkezésein alapul:


az 1997. évi CLV. törvény 45.§.(1 bek. h./ pontja szerint a lakossági
felvilágosítás, ismeretátadás, különös tekintettel a betegek és családtagjaik
számára a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, és a fogyasztók
tájékozottságának javítása.



Az 1997. évi CLIV. törvény 35.§. (1) és (2) bek. szerint az egészségvédelmi
akciók és képzések támogatása, a 144.§. (1) és (2) bek. szerint pedig a
lakosság egészségi állapotának általános javítása, valamint az 1993. évi III.
törvény 64.§. (4)bek. d./ pontja szerint e körben a családsegítés részeként
egyéni csoportos programok végzése



a 2001. évi CI törvény 3.§. (2) bek a./ és b./ pontja szerint az iskolarendszeren
kívüli oktatás felnőttképzés, szakmai képzés a fenti cél megvalósítása
érdekében.



A 2011 évi CLXXXIX törvény 6.§. a./ és B./ pont, valamint az 1990 évi LXV.
törvény 8.§. (5) bekezdése szerint az önkormányzatokon belül a lakosság
önszerveződő közösségeinek szervezése az egészségvédelem és a
rehabilitációs programok körében.



Az 1995. évi LIII. törvény 10.§. (1) bek. szerinti együttműködés megteremtése
és folytatás a környezet és egészségvédelem részvevői között.

A fent, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztott célok megvalósítása érdekében
az Egyesület a következő tevékenységet végzi:
Az egészséges táplálkozás témakörében táplálkozási ajánlások készítése,
kutatási eredmények publikálása – ezzel kapcsolatos hazai konferenciák és
külföldi szakmai tanulmányutak segítése.
-

prevenciós programok szervezése
együttműködés bio élelmiszerek előállítóival s forgalmazóival
együttműködés az egészséges életmód termékeinek, eszközeinek
előállítóival, forgalmazóival, képviselőivel
egészségügyi programok keretében egészségvédő, prevenciós
termékek, eszközök, módszerek képviselete és értékesítése
kiadvány készítés, könyvkiadás és forgalmazás
reklámtevékenység az egészséges életmódra nevelés érdekében

A fenti tevékenységek körében az Egyesület együttműködik más hazai, külföldi és
nemzetközi
szakmai-tudományos
egyesületekkel,
szövetségekkel
és
szervezetekkel.
Az Egyesület biztosítja, hogy
részesülhessen szolgáltatásaiból.

1.

tagjain

kívül

minden

Számviteli beszámoló a 2016. évről

Összefoglaló:
Az ETE 2016. évi bevétele:

3 900 000,- Ft

Előző évi pénzmaradvány összege:

1 071 000,- Ft

2016. gazdálkodási összeg összesen:

4 971 000,- Ft

2016. decemberi pénzmaradvány összesen:

262 000,- Ft

Ebből bankszámlán:

262 000,- Ft

más

érdeklődő

is

2.

Költségvetési támogatások felhasználása

Az ETE 2016-ban pályázati támogatásban nem részesült.
1 %-os felajánlást nem gyűjtött és nem kapott.

3.

Vagyonfelhasználásának kimutatása

Az ETE-nek 2016-ban tárgyi eszköz beszerzése nem volt.
Az ETE meglévő vagyonának felhasználása teljes egészében az egyesület
érdekében történt.

4.

Cél szerinti felhasználás kimutatása

Az ETE 2016. évben pályázati támogatást nem kapott.
A támogató cégektől kapott és a rendezvényeken befolyt összegeket a célnak
megfelelően – az ETE alapszabályában megfogalmazottakkal egybehangzóan, a
közhasznúsági tevékenység érdekében használta fel.

5.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalapból, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől kapott
támogatás
Az ETE 2016. évben kiírt működési pályázatokon pályázati támogatást nem nyert.
A NAV által 2016. évben 1 %-os felajánlásból származó összeg nem került
átutalásra.

6.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Az ETE vezető tisztségviselői az előző évekhez hasonlóan semmilyen juttatásban
nem részesültek, feladataikat társadalmi munkában végezték.
Az ETE elnöke 2013. májusától főállású munkatársként bejelentve havi bruttó
150 000,- Ft bérezésért segíti szakmai feladataink végrehajtását.
A költségek közt szereplő megbízási díjak a rendezvények előadóinak és
szervezőinek kerültek kifizetésre, az utazási és egyéb költségek az egyesület
tevékenységével szorosan összefüggő kiadásként kerültek elszámolásra.
7.
A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil törvény) 159.
§-a alapján a civil szervezet önkéntesek bevonásával végezheti tevékenységét.
Az ETE 2016. évben két középiskolával kötött határozatlan időre szerződést,
melynek keretén belül az önkéntesek az ETE rendezvényein, konferenciáin,
képzésein végeztek közérdekű önkéntes tevékenységet egészségügyi, oktatási,
kulturális és közösségi, valamint környezet- és természetvédelmi területen.

