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AGRÁR és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete , a Közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§-az alapján készíti el a közhasznú
jelentését.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyesület székhelye: Szolnok, Szapáry út 19.
Egyesület adószáma: 19219378-1-16
Egyesület Szolnoki bíróságon: 647/1990.01.22,szám alatt került nyilvántartásba.
Egyesület megalakulás időpontja: 1990.december 21.
Egyesületet Szolnok megyei Bíróság Pk. 60 142 1990/11 szám alatt közhasznú
szervezet nyilvántartásba vette.
Pénzintézeti számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank. 10200610-45810262

Az Egyesület céljaiból adódóan a következő közhasznú tevékenységét végzi:
( számozás az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c pontja alapján)
3.tudományos tevékenység, kutatás,
4.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5.kulturális tevékenység
20.közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.

A./ Számviteli beszámoló:
Egyesület alapítása:

20 fő alapító taggal.

Az Egyesületet a JNKSZM. Bíróság Pk. 60 142 1990 /11 számú végzéssel, 1998. január
01.vel KÖZHASZNÚ NYILVÁNTARTÁSBA vette.

a. ESZKÖZÖK ÉRTÉKLÉSE.
A befektetett eszközök, forgóeszközök a társasági adó törvény által meghatározott
– elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett – beszerzési értékben
szerepelnek a mérlegben.
b. FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE.
A saját tőke , a kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értékben kerülnek
kimutatásra.
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c. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDSZERE.
Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz, az egyes
eszközcsoportokhoz rendelt amortizációs kulccsal. Százezer forint egyedi
Beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenést a társaság egy
összegben a beszerzéskor számolja el

4, A SZÁMVITEL MEGHATÁROZÓ ELEMEI
4.1. Könyvvezetés módjának meghatározása.
A társaság könyvvezetése a számviteli törvény előírásainak megfelelően
egyszeres könyvvitel rendszerében történik.
4.2. Beszámoló készítés időpontja, formája:
A beszámoló forduló napja: 2011. december 31.
A beszámoló készítés időpontja a tárgyévet követő április 30. napja.
4.3. Könyvvizsgálói záradék:
Társaság könyvvizsgálóval nem záradékolatta a beszámolót az érvényben
levő jogszabályok alapján.
5. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
1. 2011. évre vonatkozó különféle adófizetési kötelezettséget tartalmazó ( pl. szja,, stb. )
bevallás – Adóhatóság részére - leadásra került.

2.
Pénzkészlet alakulása:
2011. december 31. ( záró )

házi pénztár
135.346,-

bankszámla
1.341.487,-

5.
Egyesület 2011. évi összes bevétele: 3,336 ezer forint
Közhasznú tevékenységből származó bevétele: 5,185 ezer forint
Vállalkozási tevékenység bevétele:
0 forint

Egyesület 2011 . évi összes kiadása: 6,433 ezer forint.
Vállalkozási tevékenység kiadása.
0 forint

6. Egyesületnek 2011. december 31. én tárgyi eszközök értéke: 0 forint.
7. Saját tőke:: 3,116 ezer forint.
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8. pályázat alapján kapott pénz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parpadela Grundtvig projekt
Viéki .új szegénység Európában .gyüj
Esélyegyenlőség kp.pr.
Parpadela Grundtvig projekt
Parpadela Grundtvig projekt
Parpadela Grundtvig projekt
Parpadela Grundtvig projekt
Dokumentumfilmek a vidékről

357 eft
130 eft
70 eft
371 eft
288 eft
337 eft
905 eft
50 eft

B. / Költségvetési támogatás felhasználása
1.Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzattól az Egyesület nem kapott
támogatást.

C./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Egyesület saját vagyona: 2011. december 31.én 3,276 ezer forint volt.

D./ A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület célszerinti juttatásban részesült:
-

-

KIM Wekerle Sándor Alapkezelő : működési támogatás
Megyei Önkormányzat –Dokumentumfilmek a vidékről filmszemle
-JNK Szolnok Megyei Esély Szoc. Közalapítvány: Esélyegyenlőség
elősegítése vidéki kis településeken a szoc. munka segítségével

400 ezer Ft
50 ezer Ft.
70 ezer Ft

Vidéki új szegénység elleni küzdelem z EU-ban, nemzetközi jó gyakorlatok .

gyűjteménye

130 ezer Ft

E./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalapról, a helyi Önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke:
Központi szervektől az Egyesület – 2011. évben – támogatást nem kapott.
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F./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét.
2011. évben tisztségviselők részére nem volt juttatás.

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámoló.
Vidéken a vidékért!
Az egyesület több mint 20 éves történetének kiemelkedő eseményeit a tavalyi
évben egy jubileumi kiadványban rögzítettük.
A vidék sokszínű és lüktető színhelye életünknek, a vidék, ahol mindennapi
kenyerünket termelik, ami munkát ad az ország nagyobbik részének, ahol
tájainkban őrzik kultúránkat és hagyományainkat, amely az itt élők számából
adódóan komoly politikai erőt képvisel, ami a városban lakók számára pihenés,
felüdülés forrása lehet, és amely lakóinak feladata a termőföld, az egészséges
levegő, víz, természet környezeti fenntartása is.
Egyesületünk a rendszerváltással egy időben született, 1989-ben Jászkíséren a
falusi fiatalok fórumán vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hozni egy
olyan megyei egyesületet, amely a vidéken élők, a mezőgazdaságban dolgozó
fiatalok érdekeit képviseli, támogatja képzésüket, kulturális és szabadidős
tevékenységüket. Az immár huszadik esztendeje működő egyesületünk célja,
hogy a vidéki településeken élő fiatalokat segítse, esélyeiket, lehetőségeiket
kiterjessze mind a szakmai továbbképzés, mint pedig a kultúra terén.
Tevékenységünk egyik kiemelkedő pillére a kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszer – Franciaországtól Dániáig, Portugáliától Lengyelországig a
kontinens majd minden országában vannak együttműködő partnereink-, amely
lehetővé teszi tagjainknak, hogy bepillantást nyerjenek az Európában élő, vidéki
fiatalok mindennapjaiba.
1998 óta vagyunk tagjai az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület
nemzetközi hálózatának (APURE) és a Vidékiség-Környezet-Fejlődés
(RED) nemzetközi szervezetnek.
A vidékfejlesztő egyetemen szerzett tapasztalataink meggyőztek arról
bennünket, hogyan lehet az erőket motiválni a vidék újraélesztése, igazi értékére
emelése érdekében. Arra, hogy helyi szinten van szükség olyan programokra,
melyek segítenek összehozni a partnereket annak érdekében, hogy új és
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használható gyakorlatok, jó ötletek kerüljenek megvalósításra a vidék
felzárkózása érdekében.
2011 évi főbb programunkból:
Az NCA által támogatott „Komphajó”
című nemzetközi projektünk
tapasztalatait, amely 2011 május végén fejeződött be- az internetes hálón kívül
személyesen is megismertettük a vidéki civil szervezetek tagjaival. A projektben
lengyel, portugál és olasz partnerek vettek részt. A projekt címe arra utalt:
átkelés az egyik partról a másikra. Az egyik parton az "új szegénység van", a
maga pszichológiai, szociális és gazdasági következményeivel, a másik oldalon
pedig a saját lehetőségek felismerése. A komp azt is szimbolizálja, hogy az
utazás együtt valósul meg, egy közös csoportban, ahol az út során mindenki
hozzáadja a maga képességeit és tapasztalatait.
A projektben szereplő országok partner civil szervezetei által előkészített
szakmai látogatásokat, a célok, lehetséges stratégiák beazonosítása, célcsoport,
módszerek kiválasztása, szakmai látogatás időpontjának egyeztetése, valamint a
szakmai látogatásokban résztvevők kiválasztása előzte meg. ( kiutazásonként 3
fő, melyben 1 fő munkanélküli, vagy hátrányos helyzetű fiatal volt). A projekt
zárásaként május 20-21-én konferenciát szerveztünk Szolnokon a Megyeházán
„Globalizáció és új szegénység az európai vidéken” címmel
Dokumentumfilmek a vidékről: Egyesületünk kezdeményezője "ötletgazdája"
volt a Szolnoki Europe Direct Információs Központtal együttműködve a
"Dokumentumfilmek a vidékről" filmszemlének, amely a vidéki ember és a táj
világát mutatta be, amelyek tükrözik a vidéken élő emberek életkörülményeit,
életérzéseit és jövőképét. A filmszemlére 31 rövidfilm érkezett be hat országból.
A filmszemle színhelye november 10-12-én Martfű volt, Néhány film levetítése
után közönségtalálkozót szerveztünk a film alkotóival, ahol lehetőség nyílt igazi
műhely munkára a vidékfejlesztés problémáiról a jó gyakorlatok
megismeréséről, vélemények cseréjéről- A beszélgetéseket a jászberényi
főiskola vidékfejlesztő szociális munka szakának hallgatói vezették. A filmeket
a megye több kis településen is levetítettük civil szervezetek részvételével.
Parpadela - Megosztott beszéd, azaz amikor a beszéd a tét! Egyesületünk részt
vesz a Parpadela - a "Megosztott beszéd határok nélkül" cm Grundtvig
projektben
belga, francia, német és lengyel partnerekkel. A projekt
magyarországi programjára 2011. október 11-15-e között Szolnokon került sor,
melynek házigazdája, szervezője egyesületünk volt.
A projekt az interkulturális párbeszéd jelentőségét húzza alá a civil szervezetek
között, egymás tapasztalatainak
megosztásával és képzési programok
kidolgozásával. A társadalom minél szélesebb rétegeit kívánja bevonni , kiemelt
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figyelmet fordítva a városban élők helyzetére, problémáinak javítására. Fontos
feladatnak tartja a civil társadalom fejlesztését az európai partneri kapcsolatok
erősítését a nyelvi, képzési, kulturális területen.
Egyesületünk konzorciumi partnerként tagja a Gödöllői Szent-István Egyetem
Jászberényi Fakultása " vidékfejlesztő szociális munka" 3 féléves szakirányú
képzésnek. melynek célja a humán szakmában tevékenykedő és pályára
felkészítő hallgatók számára a vidéki térségek fejlesztésének kulcsterületeit
jelentő tudásanyag átadása. Nemzetközi kapcsolatainkra építve külföldi
előadókat is meghívtunk, valamint terepgyakorlatokat szervezetünk a hallgatók
részére.
Egyesületünk programjait mindig a partner szervezeteink, egyesületeink
részvételével szervezi ill. valósítja meg. Így többek között nemzetközi
kapcsolatainkon keresztül a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítványnak tettük
lehetővé, hogy be tudja mutatni Lengyelországban, lengyel civil szervezetek
szervezésében az alapítvány által gondozott hagyományőrző népi és
sportjátékokat július hónapban.

Egyesület 2012. május hó 25 .napján megtartott közgyűlésén a 2011. évi
közhasznúsági jelentését elfogadta.

Bali István
elnök

