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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Egylet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze. A mérleg főösszege 100.946,-Ft, a saját tőke 85.946.-Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Építész Egylet nem kért és nem kapott állami támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 24.848,-Ft. összeggel csökkent. Az
egyesületnek 2011.-ben bevétele nem volt, mert a tagok a tagdíjat nem fizették be. A
tárgyévi EFOTT rendezvényünkre a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarától
100.000.-Ft. Támogatást kaptunk. Az EFOTT rendezvény összes költsége 107.562.-Ft. Volt.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott anyagi juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek
kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk nem kért és nem kapott támogatást.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Az egyesület vezető tisztségviselői 2011. évben sem részesültek semmilyen juttatásban,
feladatukat térítés nélkül végezték.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Egyesületünk a 2011. évben két rendezvényt szervezett:
1. A közösségi tervezés módszertana
A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium kétnapos tanévzáró értekezletén, Abádszalókon
a tanári kar bevonásával lépésről lépésre terveztük meg a beépítésre váró Csomor Ház
padlásterének funkcióit. Pogány Gyula, a Gimnázium igazgatója nyitott volt a közösségi
tervezés workshop-jaira, és üdvözölte annak csapatépítő és közösségfejlesztő
szellemiségét.
Az idő rövidségét és a projekt jellegét figyelembe véve a közösségi tervezési
folyamatnak és a műhelymunkáknak csak egy szűkített körű, kísérleti, de hatékony, a
tanári kart megmozgató módját alkalmaztuk. Gyors, de nagyon aktív állomásokat
illesztettünk a tanévzáró értekezlet programjai közé.
Mivel a megszólítandó közösség adott volt, így egy átfogó tájékoztatást követően bele
is vághattunk a gyakorlatba. A program során a műhelymunka aktivitásait azok
rövidsége és intenzitása miatt állomásoknak neveztük:
1. állomás: a résztvevőkkel ismertettük a közösségi tervezés fogalmát, bemutattuk
nekik a folyamat egészét, tisztáztunk alapkérdéseket. Mindenki kapott egy
tájékoztató brosúrát, ami tartalmazta a Gimnázium és a Csomor Ház alaprajzát is.
Csoportokat alakítottunk ki, akik első lépésként fejenként 3 ötletet fogalmaztak
meg, egymás befolyásolása nélkül.
2. állomás: a csoportok megvitattatták a felmerült ötleteket, meghatározták azok
prioritását.
3. állomás: az alaprajzok segítségével vizsgálták az ötletek összeilleszthetőségét,
egymásba ágyazhatóságát, majd a csoportok szakmai segítséggel ábrázolták az
elképzeléseket és egy-egy képviselőjük bemutatta azt az egész közösségnek.
4. állomás: a szakmai segítő építész értékelte a terveket.

2. Szakmai programok az EFOTT-on
A tervezés
Az EFOTT 2011. július 12. és 17. között Szolnokon került megrendezésre. Fiatal
szolnoki szakmabeliek javasolták, hogy az egylet nyújtson be pályázatot a NKA felé az
EFOTT-on megrendezhető szakmai programok lebonyolítására, illetve az "EFOTT Civil
Falu"-ban való megjelenésre. A pályázatokhoz szükséges saját erőt az Egylet meglévő
vagyonából, illetve a JNSZM Építész kamara támogatásából kívántuk fedezni. Az
Elnökség a javaslattal egyetértett, ezért megkezdtük az Egylet első nyilvános
szereplésének részletes megtervezését.
A Civil Faluban való részvétel lehetőségét megnyertük, az NKA-hoz benyújtott
pályázatot viszont nem. Hosszú mérlegelés s a kamarai támogatás szóbeli megerősítése
után az Elnökség a megtervezett program csökkentett megvalósítása mellett döntött. A
kezdeti ötletekből az alábbi három került a kidolgozásra:

- Vezetett városnéző kerékpáros túra megszervezése
- Makettépítő verseny lebonyolítása,
- Repárna készítés és terjesztés.
Programjaink:
Megjelenésünk az EFOTT-on néhány lelkes, kortól, egyleti tagságtól és szakmabeliségtől
független egyénből létrejött ötletgazdag csapat több hetes önzetlen munkájának az
eredménye.
- A "FELDERÍTŐ - kreatív kerékpáros körút" több alkalommal népes csoporttal indult
útjára, s a résztvevők dicsérő szavai szerint
kreatívan és hasznosan mutatta be
a Tisza-menti speciális lehetőségekkel bíró fejlesztési
területeket.
- A "Tervezz vízparti közösségi teret" akció a vártnál nagyobb aktivitásra talált, az
elképzelt stégek fantáziadús makettjei gyorsan szaporodtak az Egyleti sátorban.
A napi legkreatívabb makett építői ingyenes repárna készítési lehetőséget
nyertek. Az összes makettekről fényképes dokumentáció készült, a
kiemelkedőeket átadtuk a JNSZM Építész Kamarának.
- A "RE-PÁRNA", mint jelenség és mint használati tárgy sikeresen vizsgázott, az
ebből tervezett adomány, mint bevétel azonban jelentősen elmaradt a
ervezettől.
A rendezvényen való részvételünkről a Szolnok Városi Televízió több alakommal
vetített riportot illetve képes beszámolót. A rendezvényünk közhasznú jellege, s
közösségépítő hasznossága a visszajelzések alapján egyértelmű.
A rendezvény pénzügyi mérlege:
A JNSZM Kamarai támogatásunk 100.000.- Ft volt, a számlával igazolt költségünk
107.562.-Ft, így a rendezvény pénzügyi eredménye -7.562.-Ft lett.
A rendezvény szakmai eredménye:
A szerzett tapasztalatokon túl a meglévő makettek, illetve a fotódokumentáció
egy későbbi rendezvény (kiállítás, tanulmány) alapjául szolgálhatnak, a "RE-PÁRNA" a
gyakorlati próbákon átesett és a tapasztalatok alapján továbbgondolásra érdemes,
termékké alakítása a jövő feladata.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Egylet 2012. júniusában
tartandó taggyűlésére készült.

