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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.
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
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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:
2012. december 31.

házi pénztár

bankszámla

5.
Egyesület 2012. évi összes bevétele:
Közhasznú tevékenységből származó bevétele:
Vállalkozási tevékenység bevétele:

0 forint

Egyesület 2012 . évi összes kiadása:
Vállalkozási tevékenység kiadása.

0 forint

6. Egyesületnek 2012. december 31. én tárgyi eszközök értéke: 0 forint.
7. Saját tőke:

8. pályázat alapján kapott pénz:

B. / Költségvetési támogatás felhasználása
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1.Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzattól az Egyesület nem kapott támogatást.
C./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Egyesület saját vagyona: 2012. december 31.én

D./ A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület célszerinti juttatásban részesült:
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 – 2012. évben – támogatást nem kapott.
F./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét.
2012. 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 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 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 kapcsolatrendszerünk,
amely lehetővé teszi tagjainknak, hogy bepillantást nyerjenek az Európában élő, vidéki
fiatalok mindennapjaiba.
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1998 óta vagyunk tagjai az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület nemzetközi hálózatának
(APURE) és a Vidékiség-Környezet-Fejlődés (RED) nemzetközi szervezetnek. Az APURE
nemzetközi hálózata elnökének 2012. áprilisában a portugáliai Alvito-ban egyesületünk
elnökét Bali Istvánt választották meg. A RED egyik alelnöki tisztét is Bali István látja el, aki
e két tisztségből eredően tagja lett az Európai Vidéki Mozgalom nemzetközi szervezet
elnökségének és az Európai Bizottság Agrár és Vidékfejlesztési Konzultatív Tanácsának.
A vidékfejlesztő egyetemen és a nemzetközi szervezetekben szerzett naprakész információk,
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
használható gyakorlatok, jó ötletek kerüljenek megvalósításra a vidék felzárkózása érdekében.
2012 évi főbb programunkból:
KAP-karaván
2012-ben ötvenéves volt a legszorosabb európai integrációt megtestesítő Közös Agrárpolitika
(KAP). A jubileum kapcsán egyesületünk a Europe Direct Szolnok Irodájával közösen
KAP-karavánt szervezett azzal a fő céllal, hogy a megye kistérségeiben felvillantsa a Közös
Agrárpolitika fél évszázados történetét, és lehetőséget teremtsen a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó reformjavaslatok megismertetésére és megvitatására.
A KAP-karaván nyitórendezvényének április 26-án a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
adott helyet Szolnokon, ahol elsőként Palakovics Szilvia, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárközgazdasági Főosztálya EU agrárpolitikai és pénzügyi referense foglalta össze a KAP
2014-től esedékes reformját az Európai Bizottság javaslata alapján, kitérve részletesen azokra
az elemekre, amelyek hazánk számára nagy jelentőséggel bírnak. A fórum másik előadója, dr.
Tóth Péter, a Team Europe, az Agrár Európa Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója rámutatott
az élelmiszerkereslet globális növekedése mellett azokra a piacmozgató erőkre és
tendenciákra, amelyek hosszabb távon meghatározzák a fontosabb termékpályák alakulását,
befolyásolják az árakat.
A rendezvénysorozat következő állomásának a törökszentmiklósi Székács Elemér
szakközépiskola adott otthont, ahol Budai Ferenc, a házigazda intézmény igazgatója az
élelmiszertermelés és a megújuló energiaforrások kapcsolatát világította meg, dr. Petrányi
Csaba, Újszilvás polgármestere pedig a Szolnokhoz közeli kistelepülés országosan is
egyedülálló megújuló energiahasznosítási rendszerét mutatta be, a naperőmű-parktól a
hőszivattyús megoldásig.
Jászberénybe, a Szent István Egyetem főiskolai karára vezetett a karaván újabb állomása, ahol
Junek Nikolett, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztályának vidék- és
térségfejlesztési koordinátora a nemzeti vidékfejlesztési célokat, és azok megvalósításához
rendelt eszközöket, köztük a már megnyílt és a tervezett pályázati lehetőségeket ismertette,
Laczi Zoltán újságíró pedig a KAP soron következő reformját a megyei várakozásokkal
vetette össze.
Május utolsó napján Karcagra, a Nimród Bioszállodába látogatott a karaván. Itt elsőként dr.
Herbály Katalin főiskolai tanár, a Szolnoki Főiskola Műszaki és Agrárgazdálkodási
Intézetének vezetője a legfontosabb ökológiai és ökonómiai összefüggésekre hívta fel a
figyelmet a gazdálkodás során, a KAP-reform tükrében, míg ifj. Hubai Imre, a megye
legnagyobb biogazdasága egyik vezetője az ökológiai gazdálkodás gyakorlati kérdéseire hívta
fel a figyelmet. Jean-Claude Gullet, az Európai Vidék Mozgalom elnöke a fiatal gazdák
lehetőségeit tárta a jelenlévők elé, belgiumi példákon keresztül. A fórumot követően az
érdeklődők megtekinthették a Hubai és Tsa. Kft. üllőparti biogazdaságát.
A karaván következő állomása Tiszafüreden volt, majd a nyár végén Mezőtúr, szeptember 1-
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én pedig Szolnok város napján zárókonferenciával és helyi termékek vásárával ért véget. A
konferencián nemzetközi előadóink is voltak Franciaországból, Belgiumból, Portugáliából és
Lengyelországból. Gerard Peltre az Európai Vidéki Mozgalom elnöke a Vidékfejlesztő
Szociális munka” szak néhány hallgatójának a konferencia keretében adta át diplomáját.
Külföldi vendégeink részére vidéki szakmai programot is szerveztünk. A KAP Karaván
vidéki előadásain és zárókonferenciáján 320 fő vett részt.
Grundtvig tanulási kapcsolat projekt
Egyesületünk részt vett a Parpadela - a "Megosztott beszéd határok nélkül" cm Grundtvig
projektben belga, francia, német és lengyel partnerekkel.
A projekt az interkulturális párbeszéd jelentőségét húzta alá a civil szervezetek között,
egymás tapasztalatainak megosztásával és képzési programok kidolgozásával. A társadalom
minél szélesebb rétegeit kívánja bevonni , kiemelt 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. A projekt
lengyelországi befejező programjában 2012.március 20-24-e között Sucha Beskidzkában
került sor, ahol összegeztük a projekt tapasztalatait, a résztvevők kifejtették saját
véleményüket, javaslatukat a projekt további folytatásához. A programban szerepelt
intézmények látogatása is. A lengyelországi programban egyesületünk részéről 9 fő vett részt.
Az egyesület web lapján minden találkozóból összefoglaló és fotó jelent meg, a Szolnok TV
fő műsoridőben tudósított és a helyi médiában is jelent meg híradás. Az Aktiv Rádióban és a
Magyar Rádióban riport hangzott el Az egyesület közgyűlésén és elnökségi ülésén részletes
összefoglaló hangzott el a projektről. A Grundtvig Parpadela projektről egy 36 oldalas francia
nyelvű színes prospektust készítettünk, amely a projekt jó gyakorlatait mutatta be. A kiadvány
elkészítésének költségeihez ( szerkesztés, fordítás és nyomtatási ktg-ek) a külföldi résztevők
is hozzájárultak.
A Grundtvig tanulási kapcsolat záróbeszámolóját a TEMPUS Közalapítvány 2012. november
9-én elfogadta.
„Vidékfejlesztő szociális munka” szakirányú továbbképzési szak
Egyesületünk konzorciumi partnerként tagja volt 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 részéről 7 fő tereptanár vett részt a
munkában, egy tereptanár 2-3 fővel foglalkozott általában. A terepgyakorlatokról és a
mentorálási folyamatokról naplót vezettünk. Egyesületünktől két fő vett részt a képzési
program tanácsban, melynek feladata a szociális munka és a vidékfejlesztés háttér támogatása
az elképzelés elméleti megalapozása, továbbá a KAP Karaván megszervezése volt ahol
néhány hallgató az európai bizottság tagja előtt vehette át diplomáját. A projekt 2012.
augusztus 30-án fejeződött be. A szakirányú továbbképzésben résztvevők és a specializáció
hallgatói (összesen 45 fő) sajátította el ezt az új tudást ezáltal is erősítve munkaerőpiaci
helyzetét.
Dokumentumfilmek a vidékről:
Egyesületünk kezdeményezője "ötletgazdája"
a Szolnoki Europe Direct Információs
Központtal
együttműködve a "Future 2013 Dokumentumfilmek a vidékről"
filmfesztiválnak.
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A fesztivált támogatta és méltó otthont adott 2011-ben is Martfű Város Önkormányzata és a
helyi Művelődési Központ és Könyvtár. Elkészítettük a fesztivál felhívását, melyet közzé
tettünk a facebook-on és internetes honlapunkon.
A fesztivál színhelye Martfű, Művelődési Központ és Könyvtár, időpontja 2013. október 2427. A fesztiválra a 2008 után készült filmek nevezhetőek, amelyek a vidék jövője vagy a
vidéki élet témakörében készültek, a vidékkel kapcsolatos gazdasági, társadalmi és ökológiai
kérdésekre keresnek, választ vagy mutatnak be jó gyakorlatokat. A legjobb filmek
bemutatásra kerülnek 2013. november 25-én Brüsszelben is, mely alkalomból az Európai
Vidéki Mozgalom nemzetközi szervezet sajtótájékoztatót is szervez.

Agrár kitekintés
2013. októberében részt vettünk a Kis-Lengyelországi Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok
megyei kunszentmártoni, karcagi, tiszakürti szakmai programjának megszervezésében.
Képviseletünk nemzetközi szervezetekben:
Bali István az APURE elnöke, egyesületünk alelnöke részt vett 2012 november 22-én
Brüsszelben az Európai Vidéki Mozgalom ülésén, ahol bemutatta a egyesület és partner
szervezetei által szervezett programokat: vidékfejlesztő szociális munka szakirányú képzés,
nagy befőzés Nagykörüben, legszebb konyhakert projekt Karcag, falu a városban Szolnok,
vállalkozó nők vidéken Jászfényszaru,
szociális földprogram Besenyszög, Népi és
sportjátékok Tesz-Vesz Alapítvány, Abadszalóki Népijáték csop. ( színes plakátokon is)
valamint részt vett az „Európa 2020-ban is vidéki lesz” cm. Az Európai Bizottság Agrár és
Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG Agri-)val folytatandó párbeszéd kommunikációs
anyagának megfogalmazásában.2012. november 23-án a Európai Bizottság Agár és Vidékfejlesztési Konzultatív
Tanácsának ülésén, ahol többek között szó volt az Európai Bizottság, Európai Tanács és az
Európai Parlament közötti európai vidékfejlesztési javaslatok, a FEADER (Európai
Regionális Fejlesztési Alap) támogatásáról, valamint a vidékfejlesztés 2013 utáni
elképzeléseiről az Európai Parlament szemszögéből.
.
Egyesület 2013. május hó 30. napján megtartott közgyűlésén a 2012. évi közhasznúsági
jelentését elfogadta.

Dr. Herbály Katalin
elnök

