A Zalai Borút Egyesület beszámolója 2017-ben végzett munkáról
A beszámoló az Egyesület alapszabályában foglalt fő célkitűzések érdekében végzett tevékenységeket tartalmazza.
Az egyesület fő céljai: Az egyesület célja, hogy működésével elősegítse a Zalai borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának,
szőlészeti-borászati gazdálkodási hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését, fejlesztését.
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Környezetvédelem.
Természetvédelem.
Közhasznú szervezetek számára nyújtott szolgáltatások.
Közérdekű önkéntes tevékenység.
Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása.
Közreműködésével elősegíti, és nemzetközi kapcsolatok erősödését.
Szervezeti élet
Az Egyesület irodája Zalaszentgróton, a Civil Turisztikai Centrumban (CTC) a Bocskai u. 1. szám alatt található, ahol napi 8 órában 1 munkatárs
biztosította az ügyfélszolgálatot (a Nemzeti Művelődési Intézettel alkalmazásában), valósította meg a programokat és látta el az egyesület napi
teendőit. Egyesület birtokában van a Noé borház, amely Dötk, Fő u. 18. szám alatt található. A borházhoz tartozó ingatlanon szőlő ampelográfiai
kertet működtet a szervezet 1000 m2-en. Az irodában és a borházban jelentős mennyiségű berendezéssel, ingóságokkal (bútorzat, hagyományos
berendezési tárgyak a borházban, edényzet és lakástextíliák, konyhafelszerelés, gépek) rendelkezünk. Az iroda és a dötki ingatlan fenntartási
költségeit, a szőlőgyűjtemény művelési költségeit, amely rezsi (fűtés, víz, áram, kommunális költségek, takarítási eszközök beszerzése, telefon,
Internet), irodabérlet, és biztosítási költségből tevődik össze projekttámogatásokból és saját erőből finanszírozta. Dötkön egy főállású alkalmazott látja
el az ügyfélszolgálatot és napi teendőket 8 órában (Foglalkoztató ZalA- KAR Nonprofit Kft alkalmazásában).
Közgyűlés
Évi rendes közgyűlésünket 2017. május 23-án, Zalaszentgróton, a CTC konferenciatermében tartottuk. Az ülés során az éves beszámolók, a
közhasznúsági jelentés és a 2017. évi tervezetek elfogadására került sor.
A Zalai Borút Egyesület tisztségviselői:
Elnök: Varga Eszter
Elnökségi tagok: Varga Eszter, Kránicz László, Vízvári Sándor, Vlasics Lajos, Takácsné Martincsevics Vera, Rónási Gyuláné, Tarsoly Róbert
Felügyelő Bizottsági tagok: Sebestyén Ferenc, Horváth János, Kiglics László
Elnökségi ülések: 05. 23., 11. 17.
Az elnökségi üléseken a napi munkával kapcsolatos aktualitásokat beszéltük meg és döntöttünk a tagfelvételről, beszámoltunk az egyesület
munkájáról, ismertetjük projekttevékenységeinket. A szervezeti ülések jegyzőkönyvei nyilvánosak, az egyesület zalaszentgróti irodájában
megtekinthetők.
Tagság: Taglétszám: 89 fő Tagdíj befizetésének elmulasztása, valamint kérelem alapján az elnökség megszűntette tagsági viszonyát: 0 fő
Új tagok: Rezi Szőlősgazdák Szövetkezete
Önkéntesség:
Az egyesület 2013. november 14-én „Önkéntes fogadó szervezet” minősítést szerzett az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével.
Önkénteseink száma. 20 fő
Partnerség, kapcsolatépítés nemzeti és nemzetközi borutakkal, más vidékfejlesztési szervezetekkel
 Tovább erősödött a kapcsolatunk a Krizevci központú „Bilikum” Szőlő és Bortermelők Egyesületével. A két szervezet saját szervezésű
borversenyein részt vettek a partnerszervezetek borai is. (Krizevciben 10 magyar borminta, Zalaszentgróton 10 horvát borminta)
 A Zalai Borút Egyesület tagja a Zala Termálvölgye Egyesületnek, ülésein, információs napjain rendszeresen részt veszünk, javaslatokat,
észrevételeket teszünk.
A szervezet által megvalósított programokon több társszervezet aktívan részt vesz, és egyesületünk a partnerszervezetek programjain is képviseletet
nyújt. Az egyesület tagja a Zalaszentgróti Felzárkóztatási Kerekasztalnak, valamint a Zalatermálvölgye Egyesületnek, valamint ápoljuk
kapcsolatainkat a Zala Megyei Önkormányzattal
Marketing:
Kiadvány, sajtó és média hírek: Szervezetünk programjait újságban, TV adásokban népszerűsítjük
Internetes megjelenés:
Önálló honlapunk elérhetősége: www.zalaiborut.hu. Aktuális tájékoztatást közlünk tevékenységünkről, programjainkról, szakmai újdonságokról. Jelen
vagyunk a facebookon is. A Zalaszentgróti Touch Info Point Internetes elérhetőségével a www.zalaszentgrotinfo.hu-n is megjelenünk.
Táblarendszer: Meglévő információs, irányító és településvégi információs tábláinkat figyelemmel kísérjük.
Borverseny, szakmai nap Az egyesület április 21-én tartotta immár a XVII. nemzetközi borversenyét, amely hagyományteremtő jelleggel már
második alkalommal a Zalaszentgróti Hegyközséggel került megrendezésre. A megmérettetésen 137 bormintával szerepeltek az egyesületi tagok, és a
horvát Bilikum Szőlő és Bortermelők Egyesületének tagjai.
- Szakmai nap oklevél átadással: május 23-a – Zalaszentgrót
Folyamatos információáramlás
Az év során körlevelekben informáltuk a tagságot az egyesület tevékenységeiről, az aktuális szakmai eseményekről, az egyéni érdekeltségű
pályázatokról, az egyesületet érintő programokról, megjelenési lehetőségekről. Számos tagunk rendelkezik Internet elérhetőséggel, ezáltal e-mail
címmel, őket az aktuális információkról elektronikus levélben is értesítettük.
Dötki programok:
- Évadnyitó: június 30. Évadzáró: november 17.; Együttműködésben a Dötki Önkormányzattal: Dötki búcsú, Cselló koncert, Oltónap, továbbá Erdélyi
gyerekek támogatása, közfoglalkoztatottak napja, valamint több csoportot fogadtunk bejelentkezés alapján.
Pályázatokon részvétel: 2017-ben nyertes pályázatunk nem volt
Interreg V/A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program keretében 1 pályázat lett benyújtva.
- Szőlőhegyi piknik
Tagjaink részére bevételeink növelése érdekében pályázatokat írtunk. (Kránicz László 4 db pályázat, amelyből 3 támogatásban részesült)
Minősítési rendszer alkalmazása
A Kupás minősítési rendszer a szolgáltatások minőségét, komfortosságát, borász-gasztronómiai értékeit hivatott tükrözni. Minősítési kérelmet az
egyesület honlapján található nyomtatványokon lehet megtenni. 2017-ben nem érkezett kérelem.
SZJA 1%-a
Az adózók rendelkezhetnek Személyi Jövedelem Adójuk 1%-val, amellyel közhasznú civil szervezeteket részesíthetnek támogatásban. A Zalai Borút
Egyesület szívesen fogadja ezen támogatást, amelyet rendszerint a Noé borház és szőlő géngyűjtemény karbantartására, működtetésére fordítunk.
2017. évben az 1%-ból kapott összeg 34 078 Ft volt. Kérjük tagjainkat támogassák adójuk 1%-val közhasznú céljaink elérését!
Zalaszentgrót, 2018. május

