
Gticsej i Falumrizeu m6rt Ktizhasznr[ Alapitvriny

SZAKMAI BESZAMOLO

A 2019. evi kcizhasznfs6gi j elentdshez

A Gdcseji Falumtizeumdrt Kdzhasznt Alapitv6ny az alapito okiratban megfogalmazott
c6loknak megfeleloen mtikdddtt.
Figyelemmel kis6rttk a mfzeumban foly6 szakmai, 6llagmeg6v6si, kdzmriveloddsi,
fejleszt6si, mtzeumpedag6giai munk6t, valamint az iilattartirssal kapcsolatos feladatokat.
A sikeres mfzeumi mrik<idds el6segitdse 6rdek6ben tov6bb erositetttik a kapcsolatot a
mrizeumi szerv ezettel, az idegenforgalommal fo gl alkoz o szew ezetekkel, iro d6kkal.
( Tourinform Iroda, K6zmtivesekHiva, ZalaMegyei Ndpmtiv6szeti Egyestilet).
Egy kurat6riumi tagunk r6szt vesz a Zalaegerszeg Turizmus6drt Egyestilet munk6jdban.
Fontosnak tartjuk, hogy a Gdcseji Falumfzeum, mint az orczdg elso szabadtdri ndprajzi
gytijtemdnye, kello figyelmet, propagand6t kapjon a helyi, region6lis, 6s orszdgos turisztikai
f6rumokon.
Szoros kapcsolatot tartunk a muzeum szakembereivel (etnogr6fus, mtit6rgy es 6llagvddelmi
szakemberek).
Mrizeumunk egyik legfontosabb vonzerej6t jelentik a hitziiilatok. Ezek ndlktil el sem
kepzelheto a hagyom6nyos falusi elet bemutat6sa. Ez6rt is ktilcincjs hangsrillt fektettink az
6llatok j6 egdszs6gtigyi iilapotina. Alapftv6nyunk j6 kapcsolatot 6pol a Baki
Agrocentrummal. T6mogat6suknak kriszdnhetoen minden 6vben ingyen biztosithatjuk a
gabon6t az iilatok szdmtra.
A tervezett 6rny6kolo tdmogat6s6ra tett er6feszitesiink sajnos eztttal sem j6rt sikerrel.
A 91.215 Ft kitogat6i adomiiny befizetdsre kertilt.
P6nzbeli t6mogatiist biztositottunk a M6rton-napi vigassdgok cimti hagyomtnyorzo
rendezvdny megval6sitdstthoz, amely a Mrizeumok 6szi fesztiv6lja keret6ben kertilt
megrendezdsre. A T6mogat6s dsszege 30 ezer forint volt.
A kurat6rium 150.000 Ft-tal j6rult hozzd a Vockondrol lrkezett faorgona restaurillds6hoz.
Az orgona a Gdcseji Mtzeum restaur6tor-mrihely6be egy apr6 zalai teleptildsrol - Vijck<indrol
- erkezett, a r6mai katolikus templomb6l.
A hdnyattatott sorst hangszer a neves koszegi orgona6pito, id. Joseph Kltigel muhely6ben
kdszrilt 1796-ban. A hat regiszteres, mechanikus, csriszkaliid6s, ped6l n6lkiili orgona
restaurdl6sra szorult. A Gticseji Mtzeum restaur6torai a hangszer fa burkolat6nak fehijiteisa
kcizben, a falu mtltjahoz kapcsol6d6 fontos inform6ciokra bukkantak. Azorgona fem rdsz6t,
a sipokat speci6lis fehijit6snak kell akivetni annak drdekdben, hogy a jcivoben meg lehessen
sz6laltatni. A munk6latok v6gezt6vel, a hangszer a falumfzeum templom6ba kertil
elhelyezdsre.
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A Gticseji Falumfzeum6rt Alapitv6ny 2019. 6vi p6nzi,igyi

besz6mol6ja

Bev6telek (Ft-ban)

Nyit6 p6nzk6szlet(bank egyenleg) 333.626
SZJA 1% kiutaliis 56.213
Banki kamat 3

Adomiinygyiijtd lAda 97.21,5

2019. 6vi bev6telek <isszesen L47.431
Rendelkez6sre ill6 p6nzeszkdz tisszesen 48L.057

Kiad6sok (Ft-ban)

Zdr6 pdnzk6szlet

Bankszdmla egyenleg (12.31.)

Za la egersze g, 2O20.07 .22

K6szitette: P6terfi M6nika

Kurat6rium r6sz6r6l j6viihagyta :

298.256

298.256
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Moln6rn6 Raposa !r6n

a kurat6rium elntike

Mdrton napi mfzeumi rendezv6ny t6mogatdsa 30.000

Kl Uge I fao rgo na resta u rii lii sii na k td mogatdsa 150.000

bankkolts6g 2.801

osszesen 182.801
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet eg-yszeriisftett
6ves besziimol6ja 6s ktiihasznris6gi mell6klet

2019.6v

PK-542

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

2.Tirgyavben v6gzett alapc6l szeranta 6s ktizhasznri tev6kenysegek bemutat6sa

3. Ktizhasznti tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

L.1 Szervezet

Gdcseji Falumfzeum6rt Alapitv6ny
L.2 Sz6khely
l16nyit6sz6m:

KozterUlet neve

TelepUl6s:

HAzszttm L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szemely szervezeti egys6g

1.2 5z6khely
lr6nyft6sz6m:

KozterUlet neve

TelepUl6s:

KozterUlet jellege:

Hdzsz\m L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6:

1.3 Ugysziim:

L.4 Nyilvintartesi szem:

L.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma: E
1,6 Szervezet, Joga szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek neVe:

I 0

0tBatthyany

0 0 0 I
2 0 1_ 0 3 I

L 9 8 2 2

rendezv6nyeinek
teg is rSmog*ttuk a Kliigel fasrgona

tov4bhf a Falum6zeum M6rton
restau rdlds6t,afirely a Falurnfzeum Iem plom{b* n(eriil
napi rendezv6nySt, Az f,Ilagv6rl*lenr meg6u6sa +rdet(6ben a

szak+ruberekkel folyamatcs kapcsolatban dllunk. A fenn{l16 kapcsolaI.Gt tsvdbhra is
a zalaegerszegi Touranfornr lroddval, amely orszdgos szinten is propag{lja a falu$r i:zeumot'AJ

tagia a Zala€gerszeg Turiznrus66n Egye.stilernek is.

3,1 K<izhasznI tev6kenys6g megnevez6se a falum0zeum 4l 6nak bemutat6sa

3.2 K,6zhasznrl tev6kenys6ghez kapcso16d6 ktizfeladat, jogszab6lyhely: 1997.6vi CXL tv,

3.3 Ktizhaszn0 tev6kenys6g c6lcsoportja: a falum0zeum
3.4 Kcizhasznri tev6kenys6gb6l r6szestil6k l6tsz6ma:
3.5 Kozhaszn0 tevdkenys6g f6bb eredm6nyei:

30066

hitetesebb€ teherok a ldtogardk szdmdra a paraszti nrindennapjai.

Kitdlt6 verzi6 : 2.96.0 Nyomtatv 6ny v erzi6:t.2 Nyomtatva: 2020.07 .23 09.37.50



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimol6ja 6s ktiihasznrisigi mell6klet

2019. 6v

PK-542

1.1 Szervezet

G6cseji Falumfzeum6rt Alapiw5ny
L.2 526khely
lrAnyitoszdm:

KozterUlet neve:

Telepul6s

Kdzteru et ege

H6zszitm'. L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

L.2 526khely
lrSnyit6sziim: TelepUl6s:

KozterUlet neve: Kozterulet jellege

Hitzszitm'. L6pcs6hdz: Emelet: Ajt6

1.3 Ugysziim:

1.4 Nyilv6ntartAsi szAm:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szima

1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6jdnek neve: L92832L0a20

Batthyany

IEtrE

2 0 0 0 0

2 0 1 0 3 B

L I 2 0

1. Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egysdg azonosft6 adatai

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhasznf tev6kenysEgek bemutatesa

Fslyamatosan rdszt veszi.iok a falunr6zeurn rendezv€nyeinek szervezds€ben 6s nSpszer$sftdsdben"
P6nEiigyX,eg is tdmcganuk a Kliigsl faorgona r+staur6lC.sdt,affrely a Faturnfzeum ternplomdt* kerii!
slhelyez€sre, touebbd a Falumtizeunr M6rton napi reirdezvdnyGr- Az aXlagv6delenr meg6v6sa 6rdek6ben a
rnfitdrgyrSdel$ri szakerfiberekkel folyamatos kapcss{arban dllunk. A fenndllS kapcsolaror tovdhbra is
meg$riztiik 6. zalaeEerszegi Tourinfornr lro<laval, arnely orszdgos szinten is propagalja a falumtizeumot"Az
alapitvdnyunk lagia a Zala€gerszeg Turizmu,s65fi Egyesrlletnek is.

3. KOzhaszntl tev6kenys6gek bemutatesa (tevdkenys6genkdnt)

3.1 Kdzhasznti tev6kenys6g megnevez6se: M6rton napi rendezv6ny tdmogatisa
3.2 KrizhasznI tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabiilyhely: 1997.6vi CXL tv.

3.3 KOzhasznti tev6kenysdg c6lcsoportia:

3.4 Ktizhaszn( tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsz6.ma:
3.5 K<izhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

a4r

pdnzbeli mellyel a nagy hagyomdnyokkatr
rend ezviiny sikeres lebonyo l itdsdhoz.

Kitdlt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvdny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.07.23 09.37.50
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves besziimol6ja 6s ktizhasznrisiigi melldklet

2019.6v

PK-542

1, Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonoslt6 adatai

2. Tlrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa

3. KOzhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenysdgenk6nt)

L.1 Szervezet

G6cseji Falum(zeum6rt Alapitv6ny
L.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

Kozterulet neve

Telepul6s:

K6zter[.rlet jellege:

Httzsztrm L6pcs5h6z: Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 5z6khely
lr6ny[t6sz5m: TelepUl6s

Kozterulet neve: KOzterUlet jellege

Hirzszdm'. L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6

1.3 Ugysz6m:

1.4 NyilvAntartisi sz6m :

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdma:

,EloloFtl

1.6 Szervezet / Joqi szem6ly szervezeta egys6g
k6pviselcij6nek neire : L92832LOL20

8 0

0tBatthyany

2

2 0 0

2 0 1 0 3

L 2 3 L 0

vesziink a szeruezisGben 6s ndpszerfi sirds€ben"
tagyl,eg is rdmoganrrk a Krtigel facrgona restaurdtdsdt,anrely a Falurn6zeum ternptomdha kertil

tovdbbf FaIum&zeum Mdrton napi rendezv6ny6r Az
kapcsolatb€.n dllun}c A

dllagv6delenr megdvdsa 6rdek6ben
s.zaj<effrberskkel folyarratos fenndl16 kapcsolator tovS.bkrra is

a zalaegerszeEi Tourinform lrodd\ral, amely orszdgos szinten is propag{lja a fatunriizeurnst.Az
taEia a ZaleegergEeg Turiznru,s6€n Egyesailernek is.

3.1 Ktizhasznf tev6kenys6g megnevez6se: fao ona restaurdlisa
3.2 Kdzhaszntl tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszabiilyhely 1997.6vi CXL tv

3.3 K6zhaszn0 tev6kenys6g c6lcsoportja: muzeum 6s az kedvel6k
3.4 K6zhasznd tev6kenys6gb6l r6szes0l6k l6tszAma:
3.5 K<izhaszn( tev6kenys69 t6bb eredm6nyei:

az {}rgona restarrrdlds{fraz" festefi 6rgsna
keraiXl b€ t lntizeurnba nagy$n r{}s$z 6llapctban" A riffcas*g{t emeli" h0gy a b,els5
a falu pro.minens lak6lnak adataira lelt€,k,

Kit0lt6 verzi6:2.96.0 NyomtatvAny verzi6:L.2 Nyomtawa: 2020.07 .23 09.37.50
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