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Készítette: István-Napkori Edit

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre
emelkedett végzése alapján a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a
Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és
közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.
Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme
A táji és települési jellegzetességek, a tárgyi örökség feltárása, megőrzése,
bemutatása.
A kultúrtörténeti értékek, a vizuális örökség és történetírás kutatása,
bemutatása.
Az aprófalvak közösségeinek erősítése.
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
Az emberi és természeti környezet fenntarthatósági szemléletének
népszerűsítése.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az öko gazdálkodást.
A közösségi terek és környezetük ökológiai szempontú fejlesztése.
A kistelepülési és aprófalvas közösségi felelősségvállalás és összetartozás
erősítése.
Ösztönzi az egységes településszerkezet megőrzését, az ilyen irányú fejlesztést
irányadónak tekintő gondolkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
Természeti pihenőhelyek, kialakítása, ezen értékekről való tájékoztatás.
Természetbarát és természetkímélő turizmus népszerűsítése, a természeti
értékek bemutatása, szemléletformálás, a táj védelme, hangsúlyozottan a
Dráva-völgyében.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének
tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai
képzések, tapasztalatszerzések, a hazai és nemzetközi programokon való
részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti
ismeretek oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet
megóvását célzó, egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése,
valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés
fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos:
- kiadványok kiadása,
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
- felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi
civil és szakmai szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel,
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a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
Az egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának
előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú
szervezet a közhasznú egyszerűsített beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének
hatáskörébe tartozik.
A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,
önkormányzati társulásoktól,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani kell, hogy
abba az egyesület székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját költségén
bárki másolatot készíthessen.
1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Kormány rendelet alapján készült. Az
egyesület közhasznú minősítéssel rendelkezik, egyszeres könyvvitelt vezet. A
rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége közhasznú egyszerűsített
beszámoló.
Melléklet:1 db. egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése , és
mérlege
2. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése: Szülőföld Alap
Támogatott cél:”A Dráva menti magyarság népi építészeti
díszítőművészetének kutatása,dokumentálása és
bemutatása ”, valamint
a Dráva menti magyar és horvát aprófalvak
„Közös múlt és értékek megismertetése és megőrzése „
programhoz az informatikai háttér megteremtése
Támogatás összege: 1.500.000.-Ft
Központi költségvetési szerv: 0
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Elkülönített állami pénzalap: 1.500.000.-Ft
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Tagdíjból származó bevétel: 30.000.-Ft
Egyéb: 277.000.-Ft
Összesen:1.807.000.-Ft
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2009. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési
támogatást.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2009. évi induló vagyon:30.000,- Ft
2009. évi bevétel:1.807.000,- Ft
2009. évi kiadás:1.151.061,- Ft
2009. évi eredmény:655.939,- Ft
2009. XII. 31-i vagyon:849.869,- Ft
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2009-ban:
Pénzbeni támogatás, juttatás: Magánszemélynek: 0,- Ft
Szervezetnek
: 0.-Ft
Adományozott természetbeni juttatás: 300.000.- Ft
Összesen: 300.000,- Ft
6. Az elkülönített állami pénzalaptól, kapott támogatás mértéke:
1.500.000,- Ft.(pályázat)
A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke:
Összesen: 0,- Ft.
7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege:
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a
2009. gazdasági évben.
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8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme
Az elkészült fotóprojekt: a határ két oldalán fekvő magyar települések népi
építészetének díszítőművészete. Záró eseményeként kiállítás keretén belül
mutatta be a résztvevő településeken készült válogatott fotóanyagát. Ez az
anyag megtekinthető az egyesület időközben elkészült honlapján is, a
résztvevő települések elérhetőségeivel (www.fokke.hu). A többi anyagrész
archiválásra került. Egyesületünk adományként átadta a települések
önkormányzatainak a kiállításon részvett képeket intézményeik díszítése és a
szemléletformálás további közvetítése céljából.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület
vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő
működés biztosítása
A tavalyi évben egyesületünk két tagja is hosszabb és tematikus NIOK
képzésén és továbbképzésén vett részt, amely irodai programok és
informatikai ismereteivel eredményesen hasznosult az egyesület szervezeti és
technikai munkájában.
A vizuális kultúra és szemléletformálás területén
Egy tagunk időszakos előadásokat tartott felkérésre egy közép és egy
felnőttoktatási intézményben az egyesület képviseletében, Budapesten és
Debrecenben a hagyományos öltözködésről és ruhaviseletről.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő,
valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az
együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
Az egyesület a 2009-es gazdasági évben sikeres pályázatok révén valósította
meg projektjeit.
Aktív tevékenység jellemezte a tavalyi évet, a Kárpát-medencei, határon
átnyúló magyar-magyar egyesületi kapcsolatainkban is. E határon átnyúló
projektben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Újgráci
Egyesülete és a Magyar Egyesületek Szövetsége együttműködő partnerként
vett részt. A munkában többen aktívan részt vettek az egyesületektől, hasznos
együttműködésben a kutatás, tolmácsolás, dokumentálás és intézményi
kapcsolatok intézésének munkájában.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi
szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel
Tagjaink számos civil szervezetek rendezte konferencián vettek részt, mint
például a Civiliáda, Tempus Közalapítvány, NIOK, Klíma Klub, Ökotárs - Zöldút,
Civilkomp, Iron Curtain Trail – Vasfüggöny túraút rendezvényein, részben az
informálódás és tájékozódás az országos működésű szervezetek
tapasztalatairól és munkájáról, másrészt a szervezeteink közötti kapcsolatok és
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együttműködések építése végett. E találkozók nagyon hasznos személyi
kapcsolatokat, valamint tapasztalati és gyakorlati ismereteket eredményeztek.
2009 elején kidolgoztunk egy tanösvény létesítési tervet és programot a DDNP
(Duna-Dráva Nemzeti Park) szakmai támogatásával, de az forráshiányra
hivatkozva nem jutott révbe a KvVM által kiírt pályázaton. E tanösvény
tervezése során azonban hasznos szakmai tapasztalatokra tettünk szert és
kapcsolatba kerültünk több országos és megyei szervezettel is kérdéseink és
információ szerzéseink kapcsán.
A Falufejlesztési Társasággal együttműködve, székhelyünkön Civil Falu Fórum
címmel kiskonferenciát tartottunk számos intézményi, önkormányzati,
egyesületi, és nemzeti parki képviselővel, mintegy harminc résztvevővel.
Ennek eredményeképpen tovább tudtuk fűzni kapcsolatainkat az aktív
faluvédelem és a vidéki örökségmegőrzés területén a jelenlévő képviselőkkel,
valamint kézzelfogható jövőképi megfogalmazások és kiajánlások születtek az
aprófalvak tekintetében a Fórum eredményeképpen, amelyek a honlapunkon is
meg lettek jelenítve.
A FÖKKE egyesület 2009 végén elkészült honlapjának címe: www.fokke.hu
A 2010-es évben előreláthatólag 3 millió Ft összeg érkezik.
Bélavár, 2010. február 7.

István-Napkori Edit
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a FÖKKE Fenntartható Örökség és Környezet
Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010. február 7.-i ülésén elfogadta.
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