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Közhasznúsági Jelentés

Egyesületünk 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységről
Egyesületünk a 2009-es év során az Alapító Okiratban lefektetett alapelvek, és az alapítás
óta már gyakorlattá vált elvek alapján folytatta tevékenységét a következők szerint:

Önkormányzati feladatok
A Gyűrűfű Egyesület egyes önkormányzati hatáskörbe eső feladatokat az Ibafai
Önkormányzattól átvállalt az alábbiak szerint.
1. Falugondnoki Szolgálat működtetése. Az Ibafai Önkormányzattal a tárgyban
megkötött Szerződés szerint nem volt lehetséges tovább működni, mert az újabb
szabályozások és ellenőrzések felderítették, hogy a Magyar Államkincstártól
származó normatív támogatást az Egyesületnek saját magának kell igénybe
vennie, nem az Önkormányzaton keresztül. Ennek megfelelően megtettük a
megfelelő adminisztratív lépéseket, de még így is fél éven keresztül a támogatás
kiesett, a Szolgálat önerőből működött. (A Szolgálat leállítása vagy felfüggesztése
nem volt lehetséges a falubusz támogatási szerződésben foglalt működtetési
kötelezettségünk miatt). Mindez a szakmai programot nem befolyásolta.
A Falugondnokság 2004. májusától folyamatosan működik, a falugondnok
közmegelégedésre látja el feladatát, amelynek súlypontja a gyerekek iskolába ill.
óvodába szállítása. Mindezek mellett a Szolgálat egyéb tevékenységét sem
hanyagolja el: segítséget nyújt a lakosok apróbb beszerzési és ügyintézési
feladatainak, valamint a legszerteágazóbb személyi, egészségügyi és szociális
gondjainak megoldásában, és általánosságban a falu, mint települési egység
virágzásának és fejlődésének elősegítésében. A kezdetei nehézségek után a
Falugondnoki Szolgáltatás mára egyértelműen stabilizálódott, a szolgálat a
lakosok hétköznapjainak szerves részévé vált.
2. Az Egyesület érdekérvényesítési céljaival összhangban folyamatos párbeszédet
folytattunk a területen illetékes hatóságokkal, különösképpen az Ibafai
Önkormányzattal és a Gyűrűfűi Részönkormányzattal.

Társadalmi tevékenység
A Gyűrűfű Egyesület egyik feladata az ökofaluépítés köré szerveződő laza társaság
szervezése, az azonosságtudatuk erősítése, közöttük a kommunikáció és a párbeszéd
előmozdítása. Ennek érdekében az Egyesület a 2009-os évben a következő
tevékenységeket végezte el, az alább felsorolt eredménnyel:
1. Hálózatépítés/Részvétel az országos és a nemzetközi zöld mozgalmak
tevékenységében és az ökofalvak szervezeteiben némileg csökkenő aktivitással
vettünk részt. Továbbra is aktívak vagyunk a Magyar Élőfalu Hálózatban, de a
Global Ecovillage Network/GEN rendezvényén, évi taggyűlésén és
kommunikációjában nem tudtunk részt venni. 2009 januárjában mindenesetre
részt vettünk a magyar ökofalvak máriahalmi találkozóján, de a nyári galgahévízi
találkozón nem tudtunk részt venni.
2. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (a zöldombudsman) „Fenntarthatóság
előőrsei” címmel kutatási projektumot és hálózatépítést kezdeményezett, amelyre
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az Élőfalu Hálózat tagjai is hivatalosak. Ennek keretében fogadtuk 2009 nyarán
Aklan András közreműködőt a BME-MOKK tanszékéről, részt vettünk az
ombudsman által szervezett találkozón és eszmecserén 2009 szeptemberében.

Oktatási/kulturális tevékenység
Az ökofaluépítés egyik meghirdetett célja, hogy modellként és mintaként szolgálhasson
más települések számára. A faluépítés időszaka alatt felgyülemlett tudás tényleg
jelentékeny, és továbbadásra érdemes. Ez azt jelenti, hogy egy oktatási tevékenységi
irány elindítása a falu küldetésének is része. Másrészt viszont az egész falu számára az
ún. “oktatási turizmus” egyfajta kitörési irányt is jelenthet, egy olyan tevékenységet,
amely a járulékos gazdasági hatásain keresztül jótékony hatással van a falu életére.
Mindezek keretében 2009-ben a következő tevékenységeket folytattuk:
1. Kicsit csökkenő aktivitással folytattuk a már 2002 őszén megkezdett, és azóta
folytatott “Gyűrűfűi Találkozások” c. népfőiskolai programot. A 2009. év
rendezvényei:
a. Augusztusban az immár hagyományosan nálunk nyaraló Pilisborosjenői
Zeneiskola tartott nagy sikerű növendékhangversenyt a Közösségi
Házban.
b. Decemberben Fridrich Ágnes és István tagtársunk vetített képes
beszámolót tartottak a görögországi utazásukról.

2. Még 2004-ben elindítottuk a „Magyarországi Jurtaegyetem” kezdeményezést, amely
egy nagyobb ívű oktatási program, egy “ökológiai szabadegyetem” lenne. Ennek
érdekében a 2009-ban következő tevékenységet indítottuk:
a. A Jurtaegyetem kezdeményezés keretében az Ösvény Alapítvánnyal
(Csonka Donát szomszédunk) közösen 2009 év nyarán is vályogműves
táborokat szerveztünk. A táborok önköltségesek voltak.

3. Az év folyamán pályázatot adtunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Somogy Megyei Kirendeltségéhez a Gyűrűfű Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
kialakítása címen, mely pályázat célja a Közösségi Ház újjáépítése, és közösségi célú
hasznosítása. A pályázattal kapcsolatban hasznosítási előszerződést kötöttünk a
tulajdonos Gyűrűfű Alapítvánnyal. Ugyancsak pályázatot nyújtottunk be a Szinergia
Egyesülethez, mint Helyi Akciócsoporthoz az egykori Gyűrűfűi Pásztorház
rekonstrukciója, a Gyűrűfűi jurtapark, valamint a Zselic Kapuja pihenőhely
kialakítása céljából. A közösségi ház projekt tervezett költsége bruttó 48 Mft, míg a
HACS által kezelt kérelmek egyenként bruttó 5 Mft értékű beruházásokat
támogatnak.

4. Szeptemberben felfrissítettük a korábbi „Napéjegyenlőség” ünnep hagyományát,
amelyre első alkalommal a régi gyűrűfűieket is meghívtuk. Az igen jó hangulatú
egynapos eseményen többek között emlékkövet avattunk, és Kolics Pali bácsi, utolsó
gyűrűfűi tanító bemutatta a gyűrűfűi iskola történetéről írott könyvét.
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5. Tájékoztató előadásokat tartottunk a gyűrűfűi faluépítésről a következő helyeken:
a. Galgahévízen a Gaia Alapítvány meghívására két ízben is jártunk: 2009
áprilisában és júliusában
b. Dunaszekcsőn 2009 májusában a Baranyai Emberekért Szövetség
meghívására
c. Pécsett az Interregionális Megújuló Energia Klaszter (IME) Egyesület által
szervezett Megújuló Energiával a Szegénység Ellen (MERSZ’09)
konferencián
d. Tabon 2009 májusában az IME által szervezett Energiahatékonysági Napon.

6. Konzultációs szolgáltatást nyújtunk az ország területéről érkező felsőoktatási
hallgatók számára, akik humánökológia, ökofalvak, szelíd technológiák stb.
témakörben írják a szakdolgozatukat. Ezt félévenként kb. fél tucat hallgató veszi
igénybe.
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Számviteli beszámoló a 2009-es évről

Bevételek
Az Egyesület egyik fontos bevételi forrása a falugondnoki szolgáltatást fedező normatív
támogatás volt. Ez 2822 eFt-ot tett ki.
Az év során a 2008. évi 1%-os adófillérből nem folyt be bevétel. Sajnos egy azóta sem
kiderített pénzügyi és adminisztratív jogszabályváltozás folyományaként nem kaptuk
meg az adófillér felajánlásokat, bár változatlanul lenne rá lehetőségünk. Azóta sem
tisztázott, hogy ki és hol követett el hibát, és mit kellene tennünk, hogy idén megkapjuk
az összeget.
2009-ben egyes magántámogatóktól összesen 335 eFt támogatást kaptunk.
2009-ben a Nemzeti Civil Alapprogramtól működési célra 200eFt támogatást kaptunk.
A bevételek összege az előző évinél (4356 eFt) kevesebb, csupán 3719eFt volt.
A tagsági díjakból származó bevétel 45 eFt volt.
A bevételek táblázatos felsorolása:
Forrás
Kincstár (Falugondnoki Szolgálat normatív
támogatás)
Pályázatok
Adófillér
Tagsági díjak
Támogatás
Egyéb
Összesen

Összeg (eFt)
2212
200
0
45
334
30
2822

Kiadások
Kiadásaink nagyjából a bevételi források megszabta irányoknak megfelelően alakultak.
Így:
- az Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatás a Szolgálat
legkülönbözőbb kiadásait nem fedezte teljes egészében a koros falubusz
szervizköltségeinek emelkedése, ill. a múlt évi féléves finanszírozási hiány
miatt.
- A működési költségekből a bankköltségeket és a könyvelési költséget az
NCA támogatásból fedeztük.
- A tevékenységünk egyéb általános működési költségeit (irodaszer, stb.)
megtakarításból és a tagdíjbevételekből fedeztük.
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Természetbeni támogatások
Az Egyesület tevékenységében igen fontos szerepet játszott a tagok és más pártolók
önkéntes munkája, ill. természetbeni felajánlásai. Ezek közül a leglényegesebbek, a
teljesség igénye nélkül, amelyekért ezúton is köszönetet szeretnénk mondani:
-

a Gyűrűfű Műhely Kft. folyamatosan támogatja az Egyesület
tevékenységét számítástechnikai eszközeihez való hozzáférés és fényposta
használat biztosítása útján.
Fridrich Ágnes és István falusi vendéglátók, akik a téli rendezvényekhez
általában térítésmentesen vagy kedvezményesen rendelkezésre bocsátják
az általuk üzemeltetett Lovastanya fogadóépületet.
Egyes rendezvényekhez a Gyűrűfű Alapítvány tulajdonában álló
Közösségi Házat díjmentesen használhattuk.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni az Elnökség munkáját, amelyet mind a
jelen pillanatig társadalmi munkában végeznek. Egyben meg kell jegyezni, hogy
mindhárom elnökségi tag hozzájárulása a társadalmi munkában elvégezhető és elvárható
tevékenységek határát súrolta. Amennyiben a tevékenységek a jövőben bővülnének,
akkor az önkéntes tisztségviselet feladását, és az egyesület számára fő vagy
mellékállásban dolgozó emberek foglalkoztatását kell megvalósítani.

Vagyonfelhasználás
Az Egyesület legfőbb vagyontárgya a 2004-ben vásárolt falubusz. A falubusz az erre
vonatkozó szabályzatban rögzítettek szerint, és a falugondnokságra vonatkozó normatív
támogatás alapján működik, és segíti a lakosok különböző szociális és egészségügyi célú
szállítási feladatainak megoldását. Tevékenységének súlypontja a naponta működtetett
iskolabusz szolgáltatás, amelynek keretében az iskolás és óvodáskorú gyermekeket
szállítja a tanintézetbe.
A falubuszon kívül, ill. a téli hóeltakarításhoz vásárolt vagyontárgy még az utánfutó és a
hó-tolólap.

Másnak adott cél szerinti juttatások
Más számára cél szerint juttatást nem nyújtottunk.

Vezető tisztségviselők számára nyújtott juttatások
Vezető tisztségviselőink számára juttatást nem nyújtottunk. Az Elnökség munkáját
társadalmi munkában végzi.

Kilián Imre elnök
Kelt Gyűrűfűn, 2010 júniusában.
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