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A Barakonyi Patakvölgy Egyesület 
Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Barakonyi Patakvölgy Egyesület 2011 évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 13 ezer Ft, a saját tőke -268 ezer Ft. A részletes 
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredmény kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.  
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az alakulás évében a szervezetnek nem képződött vagyona. Az Alapszabályban 
meghatározott tagdíjat 12 fő fizette be.(12 e Ft.) Egyesületi támogatásként ezen kívül  
10 e Ft érkezett. Az egyesület székhelyének rendbetételére fordított összeg: 4 eFt. 
Tárgyévben szükség volt 61.000 Ft Tagi kölcsön felvételére. A 2010-ben kapott 
220.000 Ft határozatlan idejű tagi kölcsönre továbbra is szükség volt. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. 
melléklet). 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk  nem kapott  ezen szervektől támogatást. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünk személyi jellegű kifizetései nem voltak. 
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
 
Egyesületünk 2010-ben alakult szociális és társadalmi problémákra érzékeny, a természet és a 
környezetvédelem iránt elkötelezett emberekből. Az ország különböző-többnyire 
nagyvárosaiban- élő tagokat az hozta össze,hogy egy LHH területen még éppen létező, 
Borsod megyei un. zsák településének mi lehet az új élete,jövője. Szervezetünk székhelyéül és 
tevékenységünk legfőbb színteréül is ez a kis település szolgál - az Országos KÉK túra 



vonalán,a Tornai - dombságban. Milyen tevékenységek révén hívhatjuk fel környezetünk 
figyelmét a még mindig meglévő lehetőségeire?Alapszabályunk Célkitűzései választ adnak 
erre a feltett kérdésre 
Ennek szellemében folytattuk a 2010-ben elkezdett-megalapozott tevékenységeinket:a 
hagyományőrzés és a természet közeliség,egészséges életmód jegyében szervezett táboraink 
első próbálkozásai megtörténtek(gyógynövényes,képzőművészeti és kosárfonó tábor) Voltak 
erdei iskolai foglalkozásaink-melyeken debreceni gyerekek vettek részt. Minden eseményre 
elmondhatjuk:a művészet eszközeivel s közelítünk a természethez. A gyógynövényes tábor 
munkájában bevontuk a faluban élő idős asszonyt is - aki tudását tovább adhatta - de a határon 
túli kapcsolatainknak köszönhetően jelen volt egy Kassai biológus is. 
Elhatározásaink között szerepel a fiatal,tehetséges emberek támogatása is. A képzőművészeti 
táborban őket segítjük és reméljük, hogy a természet és a táj szerelmesei rövidesen egy 
Művésztelepet is létrehoznak egyesületünk segítségével. 
A táj szépségeit megörökítő munkákból kiállítást rendeztünk az un. Tornác Galériát kialakítva 
székhelyünkön. Ennek rendbetételén sokat dolgoztak önkénteseink. Ez egy 100 éves ház, a 
tájegység néprajzilag is jegyzett népi építészeti értékeit magán hordozva. A 
hagyományápolás, a helyi értékek tisztelete-megóvása,továbbéltetése is fontos feladatunk. 
A kiállítás megnyitót komolyzenei összeállítással tette hangulatossá a debreceni Nota Bene 
zenekar. 2011-ben született meg az egyesület web oldala is(www.barakonyitaborok.hu) ami 
jól szolgálja,szolgálhatja a külső világ felé szervezetünk értékteremtő munkáját. 
Egy ilyen kis településen, az "Isten háta mögött" nehéz megteremteni a feltételeket a 
működéshez. Nem kis erőfeszítésbe kerül idecsábítani embereket-a térség és a település 
éltetése érdekében. Ősszel a Leaderes pályázati kiírásra nyújtottunk be kérelmet "Innovatív 
programok"kategóriában: „Alkotótáborok Tornabarakonyban” címmel. A közeli településen 
élő lovas oktatóval tervezzük megvalósítani azt,hogy a táj és a falu nyújtotta lehetőségeket 
vonzerőként kínáljuk a hozzánk táborainkba vagy turistaként érkező emberek számára. 
A kis település újranépesítése folyamatosan előttünk lebegő célpont. Tagjaink többnyire 
ideiglenes lakói még a falunak. Következő lépcső :az állandó lakók számának növelése, az 
öko és bio háztáji gazdálkodás népszerűsítése révén világunkban jelen levő falu felé való 
fordulást-vándorlást megerősíteni. Ez által egy élhető élet lehetőségét felkínálni. 
A hagyományőrző tevékenységünk jele az is,hogy az új évre áldást hozó-kérő Regös csapatot 
is vendégül láttuk. Szervezetünk tagja az országos Természetvédő Egyesületnek is. Kiemelt 
figyelemmel vagyunk a hétköznapokban is a természetjáró turisták fogadására is. 
Törekvésünk van arra,hogy a környező települések értékei is napvilágra kerüljenek. 
Tagjaink sokat dolgoztak egy turisztikai pályázati kérelmen is annak érdekében ,hogy néhány 
népi lakóház megújulhasson - megőrizve a tájegységre jellemző népi lakóházak hangulatát és 
alkalmassá válva az egyesület turisztikai célú tevékenységei szolgálatára. 
 
 
Az Egyesület Közgyűlése fenti Közhasznúsági Beszámolót a I/ 2012 (05.26) számú Közgyűlési 
Határozatában elfogadta. 
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