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JEGYZŐKÖNYV 

 

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén 

 

Időpont: 2013. május 16., du. 15 óra 

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati iroda) 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1) Az Egyesület 2012. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 

2) Beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, a támogatott térségek 

közötti együttműködési projektek kiválasztása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 

3) Egyebek 

 

Az Egyesület tagjait Hodálik Pál elnök köszönti. Külön köszönti az Értékelés Kft. 

képviseletében Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló asszonyt, a Miri Pasz Kft. 

képviseletében pedig Rideg Judit könyvelő asszonyt.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az 

Egyesület legalább 34 tagja nincs jelen. A megküldött meghívóban jelzettek szerint, az ülés 

időpontját követően fél órával, tehát 15.30 órától az ülés a jelenlevők számától függetlenül, 

változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül. 

 

Hodálik Pál tájékoztatja a jelen levőket arról, 15.30 óra van, ezért a ma 15.00 órára 

összehívott Közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül.   

 

Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig 

Urkomné Veres Ilonát és Závoda Ferencet.  

 

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Urkomné Veres Ilonát és Závoda Ferencet megválasztja. 
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Hodálik Pál ismerteti a Közgyűlés napirendjét. 

 

1) Az Egyesület 2012. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 

2) Beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, a támogatott térségek 

közötti együttműködési projektek kiválasztása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 

3) Egyebek 

 

A napirendhez kérdés nem érkezett, a napirendet a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással 

elfogadta. 

 

Hodálik Pál ismerteti az első napirendi pontot. Emlékeztet, az előterjesztést a tagok a 

meghívóval együtt megkapták. Az Egyesület könyvvezetését végző Miri-Pasz Kft. elkészítette 

az Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolóját, a munkaszervezet pedig a 2012. évről 

szóló közhasznúsági jelentést, az előterjesztés mellékletét képező tervezetek szerint. 

A mérleg főösszeg 8 410 eFt, a mérleg szerinti eredmény 464 eFt. 

Az Egyesület gazdálkodását alapvetően a LEADER Helyi Akciócsoport feladatok ellátása 

határozza meg. E feladatok elvégzéséhez az Egyesület az Európai Mezőgazdasági Alapból 

finanszírozott működési támogatást vesz igénybe. A 2012. évben felhasznált működési forrás 

8 078 eFt. A működési támogatás előfinanszírozására az Egyesülethez tartozó 9 települési 

önkormányzat 2012-ben tagdíj címen összesen 7 318 eFt-ot fizetett be, mely összegből 7 723 

eFt visszatérítendő támogatásként a Program befejezését követően visszautalásra kerül, addig 

az Egyesület hosszú lejáratú kötelezettségei között kerül nyilvántartásra. Kiemeli, 8 település 

nem fizette be a 2012. évi tagdíjat, de a szoros gazdálkodásnak és a pontos elszámolásnak és a 

kiadások megfelelő ütemezésének köszönhetően az Egyesület így is működőképes, azonban 

ahogy az a költségvetés tárgyalásakor januárban elhangzott, az eseti nagy kiadások 

előfinanszírozásáról így külön kell gondoskodni. 

Hangsúlyozza, nem szorosan a mérleghez kapcsolódik, de a tavalyi évben a működési 

keretből 4 millió Ft-ot takarított meg az Egyesület, ami az idén, vagy a következő évben 

felhasználható lesz.  

A működési támogatás terhére nem finanszírozható kiadások összege 285 eFt, mely 

kiadásokat az Egyesület egyéb bevételei fedeznek. 



 3 

A követelések összege 253 eFt, mely az egy havi irodabérlet kauciót és a 2011. és 2012. 

évben be nem fizetett tagdíjakat tartalmazza. 

A közhasznú jogállású szervezetekre 2012. január 1-től érvényes új szabályozás alapján a 

közhasznúsági jogállásnak az Egyesület erőforrás ellátottság tekintetében megfelel, a 

társadalmi támogatottság tekintetében azonban nem, mivel sem az SZJA 1%-ból származó 

bevétellel nem rendelkezett 2012-ben, sem önkéntes foglalkoztatottja nem volt. Elmondja, a 

könyvvizsgáló asszony tett javaslatot ennek a kérdésnek a megoldására. 

A közhasznúsági jogállás megtartásához az előírt feltételeknek 2014. május 31-ig kell 

megfelelnie az Egyesületnek. A mérlegbeszámoló mellé a munkaszervezet elkészítette a 

tavalyi évre vonatkozó közhasznúsági jelentést, mely tételesen beszámol a tavalyi évben 

végzett feladatokról és eredményekről is.  

 

Felkéri Sonkolyné Szekerczés Margit FEB elnököt, ismertesse a FEB javaslatát, véleményét a 

napirendet illetően.  

 

Sonkolyné Szekerczés Margit FEB elnök elmondja, a FEB a napirendhez kapcsolódó 

előterjesztéseket időben megkapta, a beszámolót és a közhasznú jelentést egyértelműnek és 

átláthatónak találta, azt a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

Hodálik Pál felkéri Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló asszonyt észrevételeinek 

ismertetésére. 

 

Baracskainé Dr. Boór Judit köszönti a Közgyűlés tagjait. Örömét fejezi ki az Egyesület 

tagjainak aktivitását látva, melynek célja, hogy a térség kis települései és közösségei 

fejlődjenek. Elmondja, a könyvelés ellenőrzését az előírt szabványoknak megfelelően 

elvégezték, szabálytalanságot, problémát nem tártak fel, a mérleg beszámolóhoz a 

könyvvizsgálói záradékot kiállították. Az elnök úr által korábban már említett közhasznúság-

önkéntesség kérdéskör kapcsán javasolja, mivel mind a tagok, mind a tisztségviselők díjazás 

nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat, célszerű lenne ezen személyekkel 

(tisztségviselők, kisebb települések kapcsolattartói) önkéntes szerződést kötni. Így a 

társadalmi munkát teljesen legális módon önkéntes munkaként lehetne regisztrálni – az 

ellenőrzött adatokból is az derül ki, hogy ez a helyzet tulajdonképpen fenn áll, csak nincs 

ledokumentálva - ami a közhasznú jogállás megtartásához fontos. A közhasznú jogállás, mint 

kiemeli, több pontos is előnyt jelent a szervezetnek, a legfontosabb, hogy a társasági adó 
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kedvezményt azok a támogatók tudják igénybe venni, akik közhasznú jogállású szervezeteket 

támogatnak. E mellett, ha a későbbiekben esetleg az Egyesület más típusú programban 

szeretne pályázati forrásokhoz jutni, csak előny lehet, ha hitelt érdemlő módon tudja igazolni 

az önkéntes hátteret. Megerősíti, a státuszt a törvényszék a 2013. évi beszámoló bekerülésekor 

fogja felülbírálni, a 2012. és 2013. évi adatok átlaga alapján.  

Elmondja, a 2012. évi beszámolót, a mérleget, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági 

jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Kiemeli, a mérleg főösszeg 8 410 eFt, a 

mérleg szerinti eredmény 464 eFt.  

 

Hodálik Pál megköszöni a könyvvizsgáló asszony kiegészítését és javaslatát. 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirendhez kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, 

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2012. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 8 410 eFt mérleg főösszeggel és 464 

eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló 

letétbe helyezéséről és közzétételéről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Hodálik Pál kéri a Közgyűlés tagjait, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslatot 

elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 

egyhangú határozatot hozta: 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 016/2013. (V.16.) 

számú határozata a 2012. évi beszámoló elfogadásáról 
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A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2012. 

évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 8 410 eFt mérleg főösszeggel 

és 464 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a 

beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.  

  

Hodálik Pál megköszöni a meghívottak részvételét. Ismerteti a második napirendi pontot. 

Tájékoztatja a tagokat arról, a legutóbbi ülés óta tagfelvételi kérelem az Elnökséghez nem 

érkezett. Tájékoztatást ad arról, a 2013-as LEADER pályázati felhíváshoz kapcsolódóan jövő 

hét végére várható a jogszabály és a pályázati felhívás megjelenése, erre való tekintettel a 

pályázat benyújtási időpont 2013. június 3-ról június 17-re módosul. Elmondja, a 

falumegújítás-és fejlesztés és vidéki örökség jogcímek kapcsán az Egyesület munkaszervezete 

a kérelmek ügyintézését 2013. március elején befejezte, azonban a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal a törvényességi felügyeletet még nem zárta le, ezért kellett a 

rangsorállítást levenni a napirendről. Elmondja, az elnökségi ülést követően a Helyi Bíráló 

Bizottság is tartott egy rövid ülést, melyen elfogadta saját Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. Az SZMSZ részeként a HBB üléseinek időpontjai is kijelölésre kerültek - az 

első 3 időpont május 31., június 11. és június 14. – melyeket a holnapi napon a 

munkaszervezet nyilvánossá tesz, valamint a projekt adatlapok benyújtásának módja is 

meghatározásra került (postai vagy személyes, személyes beadás időpontjai, meghatalmazás 

lehetőségei stb.).  

 

A napirend másik témája a leader térségek közötti együttműködési pályázat kapcsán 

kidolgozott, illetve az Egyesülethez beérkezett projekt javaslatok megtárgyalása, és azoknak a 

programoknak a kiválasztása, melyekben az Egyesület koordinátorként vagy partnerként, 

esetleg ügyfélként részt kíván/képes venni. Emlékeztet, a térségek közötti szakmai 

együttműködési projektek LEADER Helyi Akciócsoportok területei között valósulhatnak 

meg, legalább egy Akciócsoport részvétele mellett. A napirendet az Elnökség is tárgyalta, az 

ott hozott javaslatokat az egyes projekt ötletek kapcsán ismertetni fogja.  

 

Ismerteti a munkaszervezet javaslatát pályázat benyújtására. A projekt alapkoncepciója, hogy 

a 11/2013. (III.6.) VM rendelet alapján igényelhető támogatás segítségével valósuljon meg 

egy, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület gyakorlatilag teljes illetékességi területét lefedő, 

pontosabban átfogó projekt. A Natúrpark a Körösök vidékét, mint külön tájegységet 

fejleszteni célzó szervezet, tagjai között Sarkadtól Köröstarcsán és Szarvason keresztül 



 6 

Kunszentmártonig számos település megtalálható, és romániai kapcsolatai is számottevőek. E 

mellett a Natúrpark illetékességi területe 4 Helyi Akciócsoport (Körös-Sárrét, Hajdúvölgy – 

Körösmente, Körösök Völgye, Tiszazug) illetékességi területét is érinti, gyakorlatilag 

szervezeti szinten valósítja meg a „térségek közötti együttműködés” lényegét.  

Az Egyesület fejlesztési koncepciójának része egyebek közt a Körösök vízi túra útvonalainak 

infrastrukturális és eszköz fejlesztése, mely néhány más, a kerékpáros turizmushoz 

kapcsolódó elemmel kiegészülve adja a projekt témáját.  

A cél, hogy a folyók mentén – amennyiben mind a 4 HACS csatlakozik az együttműködéshez 

– legalább 4 – HACSonként legalább 1-1 – vízi kikötő, kikötő pont (stég) 

kialakítására/felújítására kerüljön sor, illetve a kikötőhelyeken pihenőhelyek létesítése (padok, 

asztalok, tárolók, információs táblák, szociális helyiségek), mindezek mellett pedig 

eszközbeszerzés (kenuk, kajakok, csónakok, sárkányhajók, kerékpárok, szállító utánfutók), 

esetleg térképek elkészítése, és a projekt átadó ünnepsége keretében egy több napos evezős 

túra tervezett. A tényleges műszaki tartalom egyrészt a meglévő állapotoktól függ (hol, mi áll 

rendelkezésre, mire van szükség stb.), illetve természetesen a költségektől, valamint a 

rendelkezésre álló időtől. Magának a megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítéséhez is 

szükséges már kész tervdokumentáció, melynek elkészítése időigényes. Ami a műszaki részt 

illeti, kényszerű kompromisszum, de figyelembe véve a végrehajtásra rendelkezésre álló rövid 

időt, már meglévő pontok felújítása, korszerűsítése az elsődleges cél, alapvetően mobil 

eszközökkel, elkerülendő az engedélyeztetési eljárásokat, melyek vélhetően gátat vetnének az 

elképzeléseknek.  

A maximálisan megpályázható 50 millió Ft-os keretösszegre történik a tervezés. Mivel a 

támogatás utófinanszírozású, a Natúrpark és a 4 HACS, mint szakmai partnerek mellé 

együttműködő félként bevonásra kerülnének azok a helyi szereplők, akik végső 

kedvezményezettként végrehajtanák az adott pontszerű fejlesztéseket. Ők lehetnek a helyi 

önkormányzat, vagy egy non-profit szervezet, vagy egy vállalkozó. A lényeg, hogy meg kell 

találni azokat, akik érdekeltek ilyen típusú fejlesztések végrehajtásában, és alkalmasak arra, 

hogy az Egyesület és a Natúrpark szakmai segítségével/koordinációjával legkésőbb 2014. 

december 31-ig megvalósítsák és elszámolják a beruházásokat. Kiemeli, ez a felállás 

nehézkesebb, de bizonyos szempontokból előnyösebb is, mintha egy szervezet valósítaná meg 

a teljes projektet. Egyrészt minden ügyfelet csak akkora összeg előfinanszírozása terhelne, 

amekkora az adott fejlesztés bekerülési értéke, másrészt ebben az esetben nem okoz gondot az 

5 éves üzemeltetési kötelezettség. Nyilvánvaló, hogy a kialakított pihenőket rendszeresen 

karban kell tartani, stb., amit sokkal hatékonyabban tudnak ellátni azok a helyiek, akik 
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érzelmileg és anyagilag is érdekeltek lehetnek a fejlesztésben. (pl. egy kikötőhöz közeli 

vendéglő vagy szálláshely, vagy látványosság üzemeltetőjének hasznos lehet részt venni egy 

ilyen projektben). Elmondja, az elmúlt hetekben megtörtént a kapcsolatfelvétel a másik 3 

HACS-csal és a Natúrparkkal, mindenki pozitívan reagált a megkeresésre. A partnerektől kért 

segítség lényege, hogy javaslatot adjanak arról, térségükben mely település konkrétan mely 

pontján lenne érdemes a fenti fejlesztési elképzeléshez csatlakozni. Mi az az infrastruktúra, 

ami már rendelkezésre áll, mi az, amire még szükség lenne, használatban van-e – a helyiek 

vagy turisták által - a létesítmény, milyen egyéb szolgáltatások érhetőek el a közelben 

(vendéglátó egység, kerékpár kölcsönző, egyéb túraútvonal, tájház stb.), másrészt arról, a 

kiválasztott fejlesztések kivitelezésére mely helyi szereplők lennének bevonhatóak. A HACS-

ok és a Natúrpark javaslatait összefésülve, egyeztetve kerülnének kijelölésre a konkrét 

helyszínek. A munkaszervezet részéről gondolat indítóként egy Gyula – Békés – Köröstarcsa 

– Szarvas – Kunszentmárton irányvonal ötlete vetődött fel, de hangsúlyozza, ez még 

egyeztetés tárgya.  

Elmondja, az Elnökség támogatta, hogy az Egyesület, mint koordinátor részt vegyen ebben a 

projektben. 

 

Kéri az Egyesület tagjait a javaslattal kapcsolatos további kérdéseik, észrevételeik 

megtételére. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Hodálik Pál ismerteti az Egyesületet érintő további projekt ötleteket. A szarvasi Víz-Hal-

Ember Alapítvány projekt ötletének lényege, hogy a halfogyasztás népszerűsítése, e mellett 

hagyományőrző és szakmai jelleggel több pontos szervezne és bonyolítana le rendezvényeket, 

„halas gasztronómiai show-kat”. A projekt megvalósítását és finanszírozását a non-profit 

szervezet vállalná, a pályázat legnagyobb kiadási tétele egy „mobil konyha” megvásárlása, e 

mellett a szervezők működési, személyi és anyag költségei merülnének fel, mint kiadások, a 

rendezvény szervezés kapcsán. Az Elnökség az Egyesület, mint partner projektben való 

részvételt nem támogatta. 

A Kobak Alapítvány ötletének lényege, hogy az Akciócsoport 8 településén ún. életmentő 

pontokat alakítanának ki. Ennek lényege, hogy defibrillátor készülékeket helyeznének ki az 

adott pontokra, és településenként néhány embert ki is képeznének ezen eszközök helyes 

használatára. Az érintett települések: Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos, 
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Kondoros, Tarhos, Örménykút. Az Alapítvány a kiválasztást a lakosság szám alapján (1000 fő 

alatti települések) és az egészségügyi ellátások közelsége alapján végezte el. Elmondja, a 

projekt keretében az Akciócsoport csak partneri szerepet vállalna, a finanszírozás, 

lebonyolítás és a későbbi fenntartás az Alapítvány feladata lenne. A projekt fix. 

költségvetéssel rendelkezik, közel 8,5 millió Ft lenne az eszközök beszerzése és kitelepítése, a 

képzések lebonyolítása, egy átadó ünnepség és a projekt menedzsment. Az Elnökség az 

Egyesület, mint partner projektben való részvételt támogatta, bár felmerült, hogy 

megfontolásra javasolná Csabacsűd és Békésszentandrás települések felvételét a 

településlistába. 

 

Hodálik Pál elmondja, szintén érkezett megkeresés a FATOSZ (Falusi és Agroturizmus 

Országos Szövetsége) részéről. Az ő ötletük szerint 3 megye delegációja (28 fő) egy 

tapasztalatcserét, tudástranszfert és a későbbiekben megvalósítandó szakmai programok 

kidolgozását célzó tanulmányutat valósítana meg. Ez az ötlet meglehetősen kidolgozatlan, a 

költségvetést, a finanszírozást, a szakmai programot illetően több kérdésre kért választ a 

munkaszervezet, az azokra érkezett válaszok függvényében tud majd érdemben tárgyalni róla 

az Elnökség, illetve a Közgyűlés, a döntést tehát célszerű elnapolni. 

 

Ez utóbbi ötlet kapcsán emlékeztet arra, több alkalommal felvetődött már az idén, hogy e 

pályázat keretében milyen típusú projektek támogatása célszerű, s mindig egyetértés volt 

abban, hogy a soft programok helyett, különösen, ha azok célcsoportja meglehetősen 

korlátozott, a tényleges, számon kérhető eredménnyel járó fejlesztések támogatása 

indokoltabb. 

 

Elmondja, a mai napon érkezett a Bükk-Makk LEADER Csoport térségéből egy alapítvány 

megkeresése, projekt ötletük címe: „Add tovább, miénk a LEADER dal”. A program lényege, 

hogy delegációs rendszerben, minden Akciócsoport kiválasztana egy népzenei, vagy rock 

ballada stb. versenyművet, amit régiós szinten is megversenyeztetnének, majd a régiós 

győztesek anyagaiból egy LEADER CD-t adnának ki. A projekt szintén csak ötlet szintjén 

létezik, érdemi információt nem tartalmaz, e mellett a munkaszervezet álláspontja szerint 

pályázati forrás nélkül is megvalósítható, az Elnökség a programban való részvételt nem 

támogatta. 
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Beszámol arról, az írásos megkereséseken kívül még két projekt kapcsán kértek segítséget a 

munkaszervezettől. Az Egyesület térségét érintő program kidolgozása elméletileg 

folyamatban van, a másik program a Békés Megyei Kormányhivatal munkaügyi 

Központjának tudástranszfer projektje, melynek megvalósulási helye Baranya megye lenne, a 

munkaszervezet dolgozói a Kormányhivatal munkatársainak szakmai segítséget nyújtanak a 

megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat előkészítéséhez, valamint a Baranya megyei 

Akciócsoportokkal történő kapcsolatfelvételhez. 

 

Kéri a tagokat, az elhangzott ötletek, megkeresések kapcsán felmerülő kérdések, észrevételek 

elővezetésére. 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Hodálik Pál elmondja, a munkaszervezet és az Elnökség javaslata tehát, hogy az Egyesület 

saját, valamint a Kobak Alapítvány projektjét támogassa a Közgyűlés, a Víz-Hal-Ember 

Alapítvány és a Bükk Hegységi Megújuló Energiák Iskolák Alapítvány projektjét azonban 

utasítsa el, (legalábbis amíg kiegészített formában ismét be nem nyújtják azokat) a FATOSZ 

programjáról pedig, következő ülésén döntsön az Elnökség, ha erre a Közgyűlés 

felhatalmazza. 

 

Hodálik Pál kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 

értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 28 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 017/2013. (V.16.) határozata a 

térségek közötti szakmai együttműködés projekt keretében támogatott projektek 

kiválasztásáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület „Körösök Völgye vízi túra 

útvonalainak fejlesztése” c. projektjében való részvételt, mint koordinátor, a Kobak 

Alapítvány „Életmentő pontok kialakítása” c. projektjében való részvételt, mint partner 
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