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- Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű 
rétegek esélyegyenlőségének elősegítése 
 

A Miniszterelnökség Agár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárságának 2015. szeptember 25-
én kelt, IHF/1186/63/2015. iktatószámú határozata alapján továbbá az Egyesület előzetesen 
elismert helyi akciócsoportként jogosult a 2014 – 2020-as EMVA LEADER Program 
előkészítő programjában való részvételre. 

 
II.1. Az Egyesület tevékenységi köre, a működését szabályozó dokumentumok  

II.1.1. Az Egyesület alapcél szerinti és közhasznú tevékenységei 
 

- a terület- és vidékfejlesztés elősegítése; 

- kulturális örökség megóvása; 

- természetvédelem, állatvédelem; 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése –ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások; 

- a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység.  

II.1.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységei 

- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

- M.n.s. egyéb oktatás 

- PR, kommunikáció 

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

- M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

- Kempingszolgáltatás 

- Egyéb szálláshely szolgáltatás 

- Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- Reklámügynöki tevékenység 

- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

II.1.3. Az Egyesület működését szabályozó dokumentumok 
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 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

 A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Alapszabálya, 
Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei 

II.2. Az Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 

II.2.1. Az Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport működését szabályozó 
dokumentumok 

 1698/2005/EK Európai Tanácsi rendelet 

 1974/2006/EK Európai Bizottsági rendelet 

 1975/2006/EK Európai Bizottsági rendelet 

 1290/2005/EK Európai Tanácsi rendelet 

 885/2006/EK Európai Tanácsi rendelet 

 2007. évi XVII. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól 

 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről  

 141/2008. (X.30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a 
LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről 

 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat 
ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Körösök 
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport 
között létrejött Együttműködési Megállapodás 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Körösök Völgye 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület között létrejött Megállapodás 
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 LEADER Helyi Akciócsoportokra és döntéshozó testületükre, Helyi Bíráló 
Bizottságukra, munkaszervezetükre vonatkozó eljárásrendek 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és az Irányító Hatóság 
kapcsolódó közleményei 

 1303/2013/EK Európai Tanácsi rendelet 

 1305/2013/EK Európai Tanácsi rendelet 

 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet a 2014–2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

II.2.2. Az Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport által ellátott feladatok 

A II.2.1. pont szerinti jogszabályok és egyéb dokumentumok alapján az Egyesület, mint 
LEADER Helyi Akciócsoport, ill. annak Munkaszervezete 2015-ben az alábbi 
tevékenységeket látta el. 

 A „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia (HVS) előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelése; 

 Irodahelyiség fenntartása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása; 

 A HVS megvalósítását támogató szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések 
készítése, meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálása; 

 A HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, 
továbbképzésében való részvétel; 

 Tájékoztatási és információs tevékenység ellátása; a potenciális vidékfejlesztési 
szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek közötti 
együttműködés ösztönzése, együttműködési hálózatok fejlesztése és működtetése, 
projektek generálása, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló 
tájékoztatási tevékenységek folytatása; 

 Projekt-előkészítését támogató nyilvános szakmai konzultáció, tájékoztató fórum 
lebonyolítása; 

 Segítségnyújtás a projektgazdáknak a támogatási és kifizetési kérelmek 
összeállításában; 

 A benyújtandó kérelmek rögzítése az ügyfélkapun; 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal létrejött Megállapodásban részletezett 
feladatok ellátása – az ÚMVP III. tengely szerinti nem horizontális intézkedések, 
valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési 
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kérelmek feldolgozásában, értékelésében való közreműködés (továbbiakban: delegált 
feladatok); 

 Az értékelési feladatok ellátása érdekében a pontozási jegyzőkönyv kiállítása, 
előzetes rangsor felállítása, a projektek HVS-hez való illeszkedésének vizsgálata; 

 Rendszeresen aktualizált weboldal működtetése; 

 Szakmai szervezetek közötti tapasztalatcserét elősegítő, együttműködést erősítő céllal 
regionális értekezleten, találkozón való részvétel;  

 Önként vállalt feladatok (rendezvényeken, konferenciákon, képzéseken, kiállításokon 
való részvétel, illetve azok szervezése, tanulmányút szervezése, ismeretterjesztő – 
kulturális – turisztikai kiadványok, ajánlások készítése, szakmai – tudományos 
tevékenység, projektmenedzsment); 

 Az Irányító Hatóság által meghatározott egyéb feladatok ellátása. 

II.2.2.1. Információs és tájékoztatási tevékenység 

Az Egyesület Munkaszervezete (továbbiakban: Munkaszervezet) az 5600 Békéscsaba, 
Mednyánszky u. 2. I/10. szám alatti Irodájában látta el ügyfélszolgálati tevékenységét, az 
alábbi rend szerint: 

 Hétfő: 8.00 – 16.00 
 Kedd: 8.00 – 16.00 
 Szerda: 8.00 – 16.00 
 Csütörtök: 8.00 – 18. 00 (16 óra után telefonos egyeztetés alapján) 
 Péntek: 8.00 – 16.00 
 

A tájékoztatási és információs tevékenység keretében az ügyfelek részére segítséget nyújtott 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. (A vidéki élet minősége és a vidéki 
gazdaság diverzifikációja) nem horizontális intézkedései és IV. tengely keretében 
benyújtható támogatási és kifizetési kérelmek és pályázatok előkészítésében, 
összeállításában, elektronikus felületen történő benyújtásában, a projektek megvalósításának 
nyomon követésében.  

Mindezek mellett igény szerint az Európai Unió társfinanszírozásában, vagy nemzeti 
támogatásból megvalósuló operatív programokkal, normatív támogatásokkal kapcsolatosan 
is nyújtott tájékoztatást, tanácsadást. 

A vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálaton túl több más 
kommunikációs csatornán keresztül juttatta el az ügyfelek, érdeklődők részére. 
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Az Egyesület saját, rendszeresen aktualizált weboldalt üzemeltetett, mely a 
www.korosokvolgye.hu címen elérhető. 

A KÖRÖS – KÖRÜL című hírlevél havonta jelentkezett. A hírlevél célja, hogy rendszeres 
tájékoztatást adjon a vidékfejlesztési források felhasználásával, a technikai tudnivalókkal 
kapcsolatosan, bemutassa a már elért eredményeket, folyamatban lévő beruházásokat, a még 
megvalósulás előtt álló terveket, s hogy teret biztosítson települések, helyi közösségek, 
programok megismerésére. 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, illetve jogutódja, a 
Hermann Ottó Intézet (továbbiakban: HOI) illetékes munkatársaival történő 
kapcsolattartásnak köszönhetően az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(továbbiakban: ÚMVP) www.umvp.eu címen elérhető hivatalos weboldalán rendszeresen 
jelentek meg az Egyesületet érintő hírek, beszámolók, illetve az Egyesület településeinek 
önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai szervezésében megvalósuló 
rendezvények, események. 

A Munkaszervezet a térség vállalkozásai, civil szervezetei és önkormányzatai képviselői 
részére az egyes támogatási jogcímek, pályázati források megjelenése előtt számos 
alkalommal szervezett tájékoztató fórumot, konzultációt illetve meghívásra részt vett több 
szakmai egyeztetésen. 

Az Egyesület 2015-ben az alábbi időpontokban és helyszíneken tartott tájékoztatót: 

 2015. február 18. – Békéscsaba (Téma: Monitoring jelentések és kifizetési kérelmek 
összeállítása és benyújtása)  

 2015. április 29. – Szarvas (Téma: Kifizetési kérelmek összeállítása, fenntartás, 
üzemeltetés kérdései) 

 2015. június 10. – Gyomaendrőd (Téma: a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program 
koncepciójának ismertetése, a LEADER program aktuális kérdései) 

 2015. július 29. – Békéscsaba (Téma: Kifizetési kérelmek összeállítása, fenntartás, 
üzemeltetés kérdései, a 2014-2020-as időszak aktuális pályázatai) 

 2015. szeptember 29. – Békéscsaba (Téma: a Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek 
ismertetése, a Helyi Fejlesztési Stratégia jövőképének meghatározása, a legfőbb 
szükségletek, prioritások és beavatkozási területek kijelölése) 

Az Egyesület információs és tájékoztatási tevékenysége keretében elérhető szolgáltatásokat 
bárki térítésmentesen igénybe veheti. 

2015. szeptember 27-én, a Budapesten megrendezésre került Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás záró napján a Miniszterelnökség és a Dél-alföldi HACS-ok közös 
információs standján az Egyesület teljesített ügyeletet. 

http://www.korosokvolgye.hu/�
http://www.umvp.eu/�
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2015. április – szeptember között az Egyesület elkészítette „Körös Völgyi Kirakat” c., a térség 
élelmiszeripari és kézműves termékeit bemutató online kiadványát, melyben 38 helyi 
termelő kapott ingyenes bemutatkozási lehetőséget, továbbá a térség helyi termék 
lelőhelyeinek elérhetőségei kaptak helyet. 

A kiadvány az alábbi linken elérhető. 

http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231 

II.2.2.2. HVS megvalósítása 
 
A HVS keretében 2015-ben kötelezettségvállalásra nem került sor.  
 
2015. június – szeptember között elkészült a 2007-2013-as EMVA LEADER Program 
keretében megvalósított „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló zárójelentés. A beszámolót az Egyesület 
Közgyűlése 2015. október 29-én hozott, 14/2015. (X.29.) számú határozatával fogadta el, az 
Irányító Hatóság EMVASF/379/10/2015. számú ügyiratával hagyta jóvá. 
 
A zárójelentés az Egyesület weboldalán megtalálható. 
 
 

http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231�
http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu496_ViUgbesziAmoliu_2007-13_LEADER_Program.pdf�
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Az egyesülethez ez idáig benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok adatait, aktuális állapotát az alábbi táblázat mutatja be. 

Jogcím Pályázó neve Pályázat címe Pályázat rövid leírása 
Megítélt 

támogatás 
összege (Ft) 

Projekt állapota 

 
Utolsó elszámolás 

állapota 
 

Kifizetett 
támogatás összege 

(Ft) 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

Progourmet Kft. Csomagolóüzem 
létesítés 

Újonnan épülő és induló húsüzem 
mellett zöldmezős beruházásként 
csomagoló üzem kialakítása (teljes 
építés és gépsor beszerzés), mellyel 
5 új munkahely létesül. 

35.000.000,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

JEL-KÉP CATV 
Szolgáltató Bt. 

Adatkezelés és 
gépesítési fejlesztés 

Kábel TV szolgáltatással foglalkozó 
cég belső adminisztrációjának 
fejlesztése, tevékenységi kör 
bővítése nyomdai szolgáltatással, 
saját működési költségek 
csökkentése munkagép beszerzéssel 
(bérmunka kiváltása). A fejlesztést 
követően a jelenlegi 2 fő helyett 3 
fő részére teremt munkahelyet.  

8.440.900,- Befejezett Benyújtott 8.440.900,- 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

Plantomed Kft. Plantomed Kft. 
eszközbeszerzés 

Induló építőipari vállalkozás 
gépbeszerzése, mellyel 1 új 
munkahelyet teremt. 

3.795.000,- n.a. n.a n.a 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

Bánkúti Imre 
Egyéni vállalkozás 
eszközbeszerzése 

Induló vállalkozás 
rendezvényszervezés és 
eszközkölcsönzés tevékenységéhez 
kapcsolódó eszközbeszerzés. A 
fejlesztést követően a vállalkozás 3 
új munkahelyet teremt. 

31.228.402,- Befejezett Benyújtott 31.228.402,- 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

AUTUS Vagyonkezelő 
Kft. 

Pálinkafőző üzem 
kialakítása 

Pálinkafőzde kialakításához 
kapcsolódó építési tevékenységek 
elvégzése. 

11.949.276,- Lemondott - - 

Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

OPIVILL Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Kondoros, Csabai u. 
24. alatt 

villamossági 
szaküzlet kialakítása 

Meglévő, de leromlott állapotú 
villamos műhely épület felújítása, 
részbeni átalakítása üzlethelyiséggé. 
A fejlesztést követően a jelenlegi 4 
fő helyett 5 fő részére teremt 
munkahelyet. 

4.935.772,- Befejezett Benyújtott 4.935.772,- 
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Mikro-
vállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése   

Kovács Zoltán 
Gesztenye Kávézó 

és Falatozó 
kialakítása 

Induló vállalkozásként a régi 
piactéren használaton kívüli 
épületben gyorsétterem kialakítása 
(felújítási munkák, konyhai 
eszközök beszerzése), mellyel 3 új 
munkahelyet teremt. 

4.528.827,- Lemondott -  -  

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

NAPRA-FORGÓ Alkotó 
Egyesület 

A SzárnyaLó 
lovastanya és 

turisztikai 
szálláshely 
kialakítása 

6 férőhelyes új szálláshely 
kialakítása és kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztés (agro és lovas 
turizmus). 
 

35.000.000,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Battonyai Idősek 
Otthona és Gondozási 
Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Szálláshely idősek 
és fogyatékosok 

rekreációja céljából 

 
7 férőhelyes új szálláshely építése. 27.941.082,- Befejezett Benyújtott 27.956.306,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Tari László 

Körös-parti 
szálláshely és 

turisztikai 
szolgáltatás 
fejlesztés 

6 férőhelyes új szálláshely 
létesítése, szolgáltatás fejlesztéssel 
(horgász, vadász, vízi turizmus). 

32.416.947,- Befejezett Benyújtott 32.382.000,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Arborétum 
Vadásztársaság 

Vadászház 
szálláshely bővítése 

Vadászházban 10 férőhelyes  
szálláshely kialakítása (épület 
felújítás, korszerűsítés és 
eszközbeszerzés). 

32.797.148,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Tanya-Művek Kft. 

Új szálláshely 
kialakítása 
Furugyon 

Zöldmezős beruházásként 10 
férőhelyes új szálláshely 
kialakítása. 

25.536.643,- 
 

Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Ektor Sütőipari és 
Szolgáltató Bt. 

Falusi vendéglátás 
Dobozon 

Meglévő létesítmény bővítésével 10 
férőhelyes szálláshely kialakítása 
(felújítás, eszközbeszerzés), a 
kapcsolódó szolgáltatások 
(kerékpáros turizmus) fejlesztése.  

6.339.419,- 

Eljárás 
felfüggesztve, 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

-  -  

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

MISUR TELECOM 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Békésszentandrás, 
Füzesi üdülősor 

hrsz: 2563 
Vendégház 
létesítése 

Zöldmezős beruházásként 15 
férőhelyes, új szálláshely építése. 35.000.000,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Nyeregben Alapítvány 

Gyermek- és 
Ifjúsági tábor 

fejlesztés, lovas 
szolgáltatással 

30 férőhelyes B kategóriás 
sátortábor kialakítása, valamint a 
lovas turisztikai szolgáltatáshoz 

vizes blokkok és lóistálló 
kialakítása. 

35.000.000,- Befejezett Benyújtott 35.000.000,- 
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Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Secintell Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt. 

Vendégház 
kialakítása 

Gyomaendrődön, 
Öregszőlőben 

Szerkezetkész épületben 6 
férőhelyes, kutyabarát szálláshely 
kialakítása (építés, 
eszközbeszerzés). 

23.883.734,- 

Eljárás 
felfüggesztve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Hankó-Debreceni Éva Bemutató gazdasági 

udvar 

Bemutató gazdasági udvar 
létrehozása és a hozzá kapcsolódó 
eszközbeszerzés agroturisztikai 
tevékenység keretében. 

4.756.638,- Befejezett Benyújtott        4.245.467,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

"MENŐ-HÚS" 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Toszkán vendégház 
létesítése 

Békésszentandráson 
16 férőhelyes új szálláshely építése. 35.000.000,- Befejezett Benyújtott 35.000.000,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

KONDOROSÉRT 
Alapítvány 

KONDORIKUM - 
Helyi- és térségi 

termékek bemutató 
terme 

A Polgármesteri Hivatal pince 
helyiségének felújítása, kiállítótér 
létrehozása céljából. 

16.809.657,- Lemondott - - 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Plesovszki János 

Vendégház 
kialakítása 

Mezőberény 
külterületén 

Az egykori gátőrházban 6 
férőhelyes vendégház kialakítása 
(felújítás, korszerűsítés, 
eszközbeszerzés).  

25.512.211,- n.a. n.a n.a 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Brusznyiczki Péter 

Szarvasi Lovas 
tanya fejlesztése, 

korszerűsítése 

Meglévő lovas tanyán trágyatároló 
építése, lovas pálya korszerűsítése. 4.596.219,- 

Eljárás 
felfüggesztve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER - 
Térségen belüli 
együttműködés 

ZERGE Ifjúsági 
Túrasport Közhasznú 

Egyesület 

Gátak nélkül a 
Körösök Völgyében 

Jelenleg 55 partnert számláló 
együttműködés keretében a térséget, 
illetve az együttműködő partnereket 
és szolgáltatásaikat bemutató 
kiadványok és marketing anyagok 
kidolgozása, elsődlegesen a vízi 
turizmushoz kapcsolódóan 4 db 
promóciós célú rendezvény 
lebonyolítása, a tagok részére 3 db 
képzés (közösségi video készítés, 
hálózatszervezés, marketing 
kommunikáció) és 1 db 
tanulmányúttal egybekötött képzés 
(GPS alapú turisztikai útvonalak) 
szervezése és lebonyolítása. 

24.243.840,- Befejezett Benyújtott      24.243.840,- 

LEADER - 
Térségen belüli 

Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 

Komplex turisztikai 
marketing 

Jelenleg 51 tagot számláló 
együttműködés keretében térségi 24.999.999,- Befejezett  Benyújtott      21.166.600,- 
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együttműködés tevékenység, képzés 
és oktatás 

megvalósítása a 
Körösök Völgyében 

szintű, területi és tematikus alapon 
készülő információs és marketing 
anyagok, promóciós termékek 
kidolgozása és azokkal megjelenés 
az akcióterület minden településén 
valamely kulturális/szakmai 
rendezvény keretében, illetve az 
Akcióterületen kívül, a hálózat 
fejlesztése érdekében 4 db 
workshop megrendezése, 
elsősorban a tagok, de a térségi 
szolgáltatók részére is angol és 
román nyelvi, valamint marketing 
kommunikációs képzések 
szervezése és lebonyolítása. 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Kondorosiak Baráti Köre 
Közhasznú Alapítvány 

 

Helytörténeti 
gyűjtemény és helyi 

alkotók kiállítása 
Kondoroson 

Már meglévő, de leromlott állagú 
épületben működő gyűjteményes 
hely felújítása 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 
Nyeregben Alapítvány 

Mezőberény és 
környéke népi, 

paraszti eszközeinek 
gyűjteménye 

Már meglévő, de használaton kívüli 
épület felújítása, gyűjtemény 
létrehozása és kiállítása céljából 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott 7.000.000,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Gyomaendrőd Város 
Közgyűjteményeiért 

Közalapítvány 

Látogatóbarát és 
korszerű kiállítóhely 

kialakítása a 
gyomaendrődi 

Vidovszky Béla 
Helytörténeti 

Gyűjteményben 
 

Működő kiállítótér infrastrukturális 
fejlesztése a látogatók 
komfortfokozatának növelése és a 
gyűjtemény állagmegóvása 
érdekében (fűtéskorszerűsítés, 
akadálymentesítés), valamint 
nyilvántartó rendszer fejlesztése 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott       7.000.000,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

NAPRA-FORGÓ Alkotó 
Egyesület 

 

A Napra - Forgó 
Alkotóház 

infrastrukturális 
fejlesztése 2011-ben 

Korábbi LEADER pályázatból 
felújított kézműves műhelyhez 
kapcsolódóan műhely és kiállítótér 
kialakítása már működő, de 
felújításra szoruló létesítményben, a 
tevékenységhez szükséges eszköz 
és bútorbeszerzés 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott 7.000.000,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békési Szabadidős 
Lovasklub Egyesület 

 

Kézműves 
alkotóműhely és 
bemutatóhely a 

város szélén 

Meglévő, de használaton kívüli 
épület alsó szintjén kézműves 
műhely kialakítása 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott 6.827.093,- 
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LEADER - Képzés 
Civil Szervezetek 

Szövetség 
Képzések a Körösök 

Völgyében 

4 db 3 napos képzés lebonyolítása 
az alábbi témákban 
(kommunikációs tréning, projekt 
menedzsment tanfolyam, gazdasági 
és gazdálkodási ismeretek, 
marketing-kommunikációs 
tanfolyam) 

2.048.055,- Befejezett Benyújtott       1.551.287,- 

LEADER - Képzés MTESZ Békés Megyei 
Szervezete Egyesület 

Meghatározó 
szereplők 

kompetenciáinak 
fejlesztése 

2 db 2*3 napos képzés 
lebonyolítása az alábbi témákban 
(hálózatépítés, marketing - 
kommunikáció) 

768.000,- Lemondott - - 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 
Hankó-Debreceni Éva Őseink élete 

Meglévő, de használaton kívüli 
épület elbontása, helyére a népi 
építészet stílusjegyeinek megfelelő 
fő és melléképületek építése, 
bemutató gazdaság funkciónak 
megfelelően 

15.000.000,- Befejezett Benyújtott 14.449.213,- 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 

Biohungaricum Agrár-
környezetvédelmi Kft. 

Biozöldségek 
előállításának, 
tárolásának, 

feldolgozásának, 
értékesítésének 

fejlesztése 

A vállalkozás tevékenységével 
összefüggésben a fa göngyölegek 
műanyag rekeszekre és tárolókra 
cserélése, valamint ezzel 
összefüggésben göngyöleg tároló 
építése és minőségirányítási 
rendszer bevezetése. A vállalkozás 
weboldalának kialakítása és 
promóciós anyagok 
arculattervezése. 

14.582.998,- Befejezett Benyújtott 14.302.062,- 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 
Debreceni Lajos Konyhák kincsei 

Meglévő, de használaton kívüli 
épületben hús, gyümölcs, zöldség 
nyersanyagok feldolgozására 
alkalmas kisüzem létesítése, ehhez 
kapcsolódóan marketing és reklám 
tevékenységek megvalósítása. 

15.000.000,- Befejezett Benyújtott 14.901.849,- 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 
Eperjessy István György Húsfeldolgozó üzem 

létesítése 
Külterületi tanyához tartozó telken 
húsfeldolgozó üzem létesítése. 14.420.168,- 

Eljárás 
megszűntetve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 
ZAGGA-BEE Kft. 

Gyógynövény 
feldolgozás a 

Körösök Völgyén 

Ipari park területén található 
telephely infrastruktúra fejlesztése 
(közművesítés javítása) 

2.186.924,- 

Eljárás 
megszűntetve 
jogosulatlan 
támogatás 

- - 
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igénylés miatt 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 

Szarvasi Alternatív 
Épületgépészeti 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

A környezeti 
fenntarthatóság 

elősegítése 
érdekében a 

megújuló 
energiafelhasználást 

bemutató… 

Meglévő, de használaton kívüli 
épületben a napenergia, a biomassza 
és a termálvíz, mint alternatív 
energiaforrások működési elveinek 
és gyakorlatának szemléltetésére 
alkalmas bemutatóház létesítése. A 
beruházás már működő vállalkozás 
végzett tevékenységi köréhez 
kapcsolódóik (a nyújtott 
szolgáltatások szemléltetése a 
gyakorlatban). A kialakított 
létesítményben 2, témához 
kapcsolódó program lebonyolítása 

13.926.763,- 

Eljárás 
megszűntetve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER - 
Vállalkozás alapú 

fejlesztés 

Békési Szabadidős 
Lovasklub Egyesület 

Falusi vendéglátás a 
város szélén 

Meglévő, de használaton kívüli 
épület felső szintjén 5 szobás, 10 
férőhelyes falusi szálláshely 
kialakítása. Kapcsolódó 
szolgáltatások étkeztetés, 
szabadidős és sport lehetőség, 
természeti és kulturális 
tevékenységek. (Épület alsó szintjén 
kézműves műhely kerülne 
kialakításra, szintén pályázati 
forrásból.) 

10.800.803,- Befejezett Benyújtott       10.696.411,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

A mezőberényi 
sportpálya 
tribünjének 
felújítása 

A helyi sportpálya tribünjének 
felújítása, a létesítmény 
funkciójának megfelelő programok 
lebonyolítása. 

6.999.995,- Befejezett Benyújtott      6.505.977,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Körös Kajak 
Sportegyesület 

Csónakház felújítása 
a Körös Maros 
Nemzeti Park 

kapujában 

A Hármas - Körös mellett 
használaton kívüli meglehetősen 
leromlott állapotú épületben a telek 
közösségi célú hasznosítása céljából 
szociális helyiségekkel rendelkező 
csónakház kialakítása, a létesítmény 
funkcionális hasznosításához 
kapcsolódóan programok 
lebonyolítása. 

7.000.000,- Befejezett Benyújtott      6.440.000,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Körös-Szögi Civil 
Fórum Egyesület 

A fiatalok 
kialakítják saját 

szabad területüket 

Az Akcióterülethez tartozó 9, 10 
000 főnél kevesebb lakosságszámú 
településeken a helyi ifjúság 
elképzeléseinek megfelelő külső 

5.472.275,- Befejezett Benyújtott         5.472.275,- 
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szabadtéri közösségi terek 
(sportolásra alkalmas helyek, 
bográcsozók, szalonnasütők stb.) 
kialakítása, a létesítményekhez 
kapcsolódóan programok 
lebonyolítása 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 
Közösségi Misszió 

Közösségi Műhely - 
Civil összefogással a 

közösségi tér 
fejlesztéséért a 

Humán Szolgáltató 
Központban 

Szociális ellátó intézményhez 
tartozó külső közösségi tér (40 fő 
befogadására alkalmas kerti 
pavilon, alatta kerti kemence) 
kialakítása, létesítmény 
funkciójához igazodó programok 
lebonyolítása 

5.852.293,- Befejezett Benyújtott      5.007.273,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Arany-Ló Állatvédő 
Alapítvány 

Egy közösségi tér, 
ami a befektetés 

többszörösét adhatja 

Egyrészt kiöregedett lovak 
gondozásával, másrészt hátrányos 
helyzetű fiatalok részére ezzel 
összefüggésben mezőgazdasági 
termelés, állattenyésztés stb. révén 
felzárkóztató programokat szervező 
alapítvány tevékenységéhez 
szükséges közösségi tér és szociális 
helyiségek (mosdók, öltözők) 
kialakítása, felújítása, a létesítmény 
funkciójához igazodó programok 
lebonyolítása. 

7.000.000,- 

Eljárás 
felfüggesztve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békéscsabai Nimród 
Lovas Egyesület 

A Békéscsabai 
Nimród Lovas 
Egyesületnél 
közösségi tér 
kialakítása és 
funkcionális 
hasznosítása 

Az egyesület székhelyén külső 
közösségi tér (pavilon és fatüzelésű 
kemence) kialakítása, 
tereprendezés, a létesítmény 
funkciójához igazodó programok 
lebonyolítása. 

5.872.142,- Befejezett Benyújtott       5.789.188,- 

LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzata 

Közösségi tér 
kialakítása a 
csabacsűdi 

művelődési házban 

A helyi Művelődési Házban 3 
helyiség belső felújítása közösségi 
terek kialakítása céljából, valamint 
az épület homlokzatának felújítása, 
nyílászárók cseréje, az épület előtti 
térburkolat cseréje, a közösségi 
terek funkciójához igazodó 
programok lebonyolítása. 

6.981.431,- Befejezett Benyújtott       6.971.344,- 
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LEADER - 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Csabacsűd 
Sportegyesület 

Csabacsűdi 
sportpálya 

biztonsági és 
technikai fejlesztése 

A Megye I. osztály előírásainak 
nem megfelelő helyi sportpálya 
infrastrukturális fejlesztése (játékos 
kijáró, védőkorlát, labdafogó háló 
és cserepad felújítása), a 
létesítmény funkciójának megfelelő 
programok lebonyolítása. 

7.000.000,- Befejezetett Benyújtott 7.000.000,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Békésszentandrási 
Református 

Egyházközség 

Református parókia 
aláalapozása, 

fűtéskorszerűsítése 

Református parókia aláalapozása, 
fűtéskorszerűsítése Aláalapozási 
munkálatok, lapradiátorok és 
gázkazán beszerzés, belső festés 

12.989.959,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Doboz Nagyközség 
Önkormányzata 

Piacfejlesztés 
Dobozon a helyi 

termelőkért 

Fedett, oldalról nyitott elárusító 
helyek kialakítása,  szelektív 
hulladékgyűjtők elhelyezése, 
elektromos energia és vízvételi 
lehetőség kialakítása 

8.247.523,- Befejezett Benyújtott 8.019.445,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzata 

Csabacsűd 
ravatalozó 

épületének felújítása 

Új cserépfedés, víz-szennyvíz 
bevezetés, nyílászárók felújítása, a 
kegyelei tér három odalról fa 
ajtókkal történő bezárása 

7.248.042,- Befejezett Benyújtott 7.245.650,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Rózsahegyi Iskola 
Diákjaiért Közhasznú 

Alapítvány 

Játszótér építése 
Gyomaendrőd-
Öregszőlőben 

Játszótéri eszközök beszerzése és 
beépítése,  2 pad és 1 db szelektív 
hulladékgyűjtő telepítése 

4.999.543,- Befejezett Benyújtott 4.999.542,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Murony Község 
Önkormányzata 

Játszótér létesítése 
Murony Községben 

Játszótér létesítése Murony 
Községben Meglévő játszótér új 
elemekkel történő fejlesztése, a 
játszótér körbekerítése, padok és 
szemétgyűjtők elhelyezése 

4.336.102,- Befejezett Benyújtott 4.222.268,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Evangélikus 
Egyházközség 

Kondorosi temető 
felújítása 

Ravatalozó épületének felújítása, 
kerítés kiépítése, sétány kialakítása 23.814.221,- Befejezett Benyújtott 23.264.175,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat 

Közpark-liget 
felújítás, fejlesztés 

Térburkolatú sétány kialakítása, 
pihenő padok, asztalok, 
fémhulladékgyűjtők elhelyezése  

7.602.226,- Befejezett Benyújtott 7.602.225,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

ICIRI-PICIRI 
Alapítvány 

Kondorosi tó 
környezetének 

fejlesztése 

A záportározó tó körüli sétaút 
kialakítása, valamint a meglévő, 
különálló nyilvános illemhely 
felújítása  

14.494.736,- Befejezett Benyújtott 14.302.469,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Kétsoprony Község 
Önkormányzata 

Kétsoprony község 
művelődési házának 

felújítása 

A tetőzet felújítása, a lapos tetős 
épületrésznél újraszigeteléssel, a 
nyeregtetős épületrésznél Lindab 
cserepes lemezzel. 

11.428.300,- Befejezett Benyújtott 11.428.300,- 

Falumegújítás-és Csabacsüd Meglévő épület A jelenlegi öltözők és mosdók 12.932.593,- Befejezett Benyújtott 12.889.593,- 
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fejlesztés Sportegyesület bővítése 
vizesblokkal 

átalakítása, új akadálymentes 
mosdó kialakítása az épület 
kibővítésével. 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

Kondorosi Ifjúságért 
Közhasznú Alapítvány 

Futópálya kialakítás 

Füves futópálya kialakítás 
közvilágítás fejlesztéssel, fedett 
pihenő és kerékpártároló kiépítése, 
padok és hulladékgyűjtők 
elhelyezése 

13.466.265,- Befejezett Benyújtott 12 828 374,- 

Falumegújítás-és 
fejlesztés 

KONDOROSÉRT 
Alapítvány 

Kondorosért 
játszótér és 
pihenőpark 

A jelenlegi játszótér új 
játszóeszközökkel való felújítása, 
pihenő padok, szemetesek 
elhelyezése, szelektív 
hulladékgyűjtő létesítése  

10.581.476,- Befejezett Benyújtott 10 475 661,- 

Vidéki örökség 
megőrzése 

Békésszentandrási 
Református 

Egyházközség 

A Református 
Templom felújítása 

Új, akadálymentes bejárat 
kialakítása, a tetőzet teljes körű 
felújítása 

19.690.404,- Befejezett Benyújtott 19.605.147,- 

Vidéki örökség 
megőrzése 

Hunor Vadásztársaság 
Kamut Egyesület 

Kamuti tanyasi 
iskola 

rekonstrukciója 

Lábazati és külső falak 
újravakolása, tetőzet felújítása, 
kerítés építés, térburkolat készítés  

13.751.843,- n.a. n.a. n.a. 

Vidéki örökség 
megőrzése 

Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 

Tájképi értékek 
helyreállítása 
Pósteleken 

Gyalogút és sétány kialakítás, 
növénytelepítés, csónakázó tó 
helyreállítása, tájékoztató kiadvány 

30.142.920,- Befejezett Benyújtott 29.521.532,- 

Vidéki örökség 
megőrzése Szent András Plébánia A Szent András 

Plébánia felújítása 

Homlokzati vakolatok javítása, 
villámvédelem korszerűsítése, 
elektromos padfűtés kialakítása 

24.204.795,- n.a. n.a. n.a. 

Vidéki örökség 
megőrzése 

Dobozi Református 
Egyházközség 

Dobozi Református 
Templom felújítása 

Lábazati vakolat készítése, 
homlokzati vakolatjavítás és -festés, 
elektromos hálózat korszerűsítése 

14.595.043,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Mucha János Fürdőház kialakítása 

Fürdőház építése szabadon álló 
épületként, jakuzzi és finn szauna 
beszerzés, kiadvány megjelentetés 

9.742.092,- Befejezett Benyújtott       9.742.092,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Szabó József 

Szabó & Szabó 
zöldség gyümölcs 

feldolgozó kisüzem 
bővítése, 

berendezéseinek 
korszerűsítése 

Meglévő épület kibővítése, a 
tetőszerkezet komplett cseréje, a 
gyártáshoz szükséges eszközpark 
fejlesztése 

14.738.109,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Tutto Naturale 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

A Tuttó Naturale 
Kft. gépbeszerzés, 
eszközbeszerzés és 

honlapkészítés 

Gravírozógép, szitázógép, irodai 
eszközök, honlap fejlesztés 

6.531.831,- n.a. n.a. n.a. 

LEADER – SA-LI Duodent Kft Fogtechnikai Fogtechnikai eszközök beszerzése 3.315.082,- n.a. n.a. n.a. 
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Vállalkozási célú 
fejlesztés 

szolgáltatás bővítése 
Gyomaendrődön 

(homokfúvó, polírmotor, 
préskerámia kályha + szett, asztali 
elszívó), honlapkészítés 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Gyefa Fafeldolgozó Kft. 

GYEFA Kft. 
informatikai 
fejlesztése és 
gépbeszerzése 

Notebook, irodai szoftver, 
lézernyomtató, fénymásoló, tablet, 
körfűrész beszerzése 

1.551.831,- Befejezett Benyújtott 1.551.831,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Hunya Zita 

Termelési 
hatékonyság 

növelése gép- és 
eszközbeszerzéssel 

Öntözőberendezés, 
homlokrakodó, honlap készítés 

 

8.419.920,- Befejezett Benyújtott 8.419.920,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Uhljár Zita 

Szarvasi FürjFarm 
létrehozása és 

fejlesztése 

Fürj tartáshoz szükséges eszközök: 
terménydaráló, Hydrofor szivattyú, 
ketrecek, etetők, itatók      

704.165,- Befejezett Benyújtott 695.168,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Dr. Dóczi József Tamás 

Uszoda, mint 
turisztikai attrakció 

és Wellness 
szolgáltatás 

kialakítása Hunyán 

Fürdő építési munkálatai 10.000.000,- 

Eljárás 
megszűntetve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Gazda-Profil 
Mezőgazdasági Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 

Minőségi helyi 
tyúktojás előállítása 
a GAZDA-PROFIL 

Kft-nél 

Tyúkketrec rendszer, aljnövényzet 
tisztító és gallyazó daraboló fűrész 
beszerzése, honlakészítés, 

10.139.999,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Delta-Union Vendéglátó 
és Szolgáltató Bt. 

A Mini 
Magyarország 

Makettpark 
fejlesztése a 

Szarvasi 
Arborétumban 

Internet terminál beszerzése, 
reklámanyagok tervezése, gyártása 2.310.000,- Lemondott - - 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Frankó Pál 

Frankó Tanya 
Vendégház aktív 

turisztikai 
szolgáltatásainakmin

őségi fejlesztése 

Fűnyíró traktor, közös helyiségek 
bútorzata, plazma TV, pingpong 
asztal, kerti garnitúra szett, 
napernyő, tárolók stb. beszerzése, fa 
játszótér kialakítása 

5.362.551,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Nagy Veronika 

Egészséges 
élelmiszer előállítás 

és értékesítés 

Öntözőgép, szivattyús aggregát és 
öntözőcső beszerzése, szórólap 
készítés, notebook beszerzés 

19.536.459,- Befejezett Benyújtott 19.536.459,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Verker Kereskedelmi 
Mérnöki és Szolgáltató 

Kft. 

Verker Kft. 
Irodáinak fejlesztése 

Komplett tetőcsere, tetőablak csere, 
napelemes rendszer kiépítése, belső 
munkák: burkolatokcseréje, festés, 
irodai eszközök beszerzése: 
számítógépek, telefonközpont. 

6.919.776,- Befejezett Benyújtott 6.883.182,- 
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LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

MISUR TELECOM 
Kereskedelmi Mérnöki 

és Szolgáltató Kft. 

Békésszentandrás 
Füzesi Teniszpálya 

projekt (2 db salakos 
teniszpálya 
megépítése) 

A 2 salakos teniszpálya építési 
munkálatai, térvilágítás kiépítése, 
automata öntözőrendszer kialakítása 

10.000.000,- Befejezett Benyújtott        9.402.142,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Szarvasi Medicago 
Kutatási és 

Vetőmegtermelő Kft. 

Technológiai és 
telephelyfejlesztés a 
Szarvasz Medicago 

Kft-nél 

Triörpalást és maghántológép 
beszerzése porszűrővel, 
szélcsövekkel, elektromos 
vezérléssel 

7.964.560,- Befejezett Benyújtott 5.866.360,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Tánczos Imre 

Mezőberény, 
Gyomai út 45/a 

Tópart Vendéglő és 
Panzió 

szolgáltatásfejlesztés
e 

Fedett, nyitott szerkezetű fa pavilon 
és egy 5*15m-es sportpálya építése 
gumilap burkolattal 

10.000.000,-  Befejezett Benyújtott 10.000.000,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Fejér Gábor 

Eszköz- és 
gépbeszerzés Fejér 

Gábor egyéni 
vállalkozónál 

Fék/lengéscsillapító mérő 
vizsgasori vezérlés, integrált 
műszaki vizsgáztatás csomag, 
aknaperem emelő és lassulásmérő 
beszerzése 

2.888.774,- 

Eljárás 
megszűntetve 
jogosulatlan 
támogatás 

igénylés miatt 

- - 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Uhljár Péter Szarvasi induló 

méhészet fejlesztése 
Fűkasza, kaptárak, aggregátor, 
mézpergető beszerzése 517.951,- Befejezett Benyújtott 490.846,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Cool Airconditional Kft. 

Turisztikai és sport 
célú műjégpálya 
alkalmassá tétele 
jégkorong játékok 

szervezett 
lebonyolítására. 

Jégkarbantartó gép beszerzése 10.000.000,- Befejezett Benyújtott 9.900.000,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Cool Airconditional Kft. 

Sportlétesítmény 
korszerűsítése és 

technológiai 
fejlesztése 

Utcai ablakok cseréje, homlokzat 
hőszigetelése, solar rendszer 
kiépítése, Flabelos alakformáló gép 
beszerzése, honlap fejlesztés 

10.000.000,- n.a. n.a. n.a. 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
INTERNET-Világ Kft. 

Multifunkciós festék 
webáruház 
létrehozása 

Webáruház honlapjának kialakítása, 
2 notebook, számítógép, irodai 
szoftver, nyomtatók beszerzése 

4.183.611,- Befejezett Benyújtott 4.183.611,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 
Szarvasi Agrár Zrt. 

Szarvasi 
gluténmentes és 
teljes kiőrlésű 

termékek gyártása 

Targonca, raktári mérleg, zsákszáj 
varrógép és liszttöltőgép beszerzése 6.937.200,- Befejezett Benyújtott 6.674.437,- 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

Németh 
Nyílászárógyártóü és 

Aluminium 
nyílászárók 

Pneumatikus sarokprés, marógépek, 
számítógépek és 1 notebook 4.835.638,- Befejezett Benyújtott 4.835.638,- 
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fejlesztés forgalmazó Kft. gyártásához 
szükséges 

gyártóeszközök, 
számítógépes 

géppark és 
szoftverek 

beszerzése a Németh 
Kft-nél 

beszerzése, honlap fejlesztés 

LEADER – 
Vállalkozási célú 

fejlesztés 

Pannon-Honey 
Méhészeti Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

Pannon-Honey 
Méhészeti Kft. 

Méztermelésének 
növelése, méhészeti 
termékeinek piaci 

pozíciójának 
javítása 

Traktor, fedelező állvány, keretek 
beszerzése, honlap készítés 7.212.600,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Szarvasi 
Gyermekélelmezési 

Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Szarvasi Erzsébet 
Ligeti Ifjúsági Tábor 

szálláshelyeinek 
minőségi fejlesztése 

Faházak tető- és nyílászáró cseréje, 
gyermek medence korlátjának 
cseréje, kerti padok, asztalok 
cseréje, fahár berendezési 
tárgyainak (szekrény, ágykeret, 
matracok) kicserélése 

14.607.445,- Befejezett Benyújtott 14.607.443,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Kondorosiak Baráti Köre 
Közhasznú Alapítvány 

A Helytörténeti 
kiállítás fejlesztése 

Riasztórendszer kiépítése és irodai 
eszközök (számítógép, notebook, 
nyomtató, projektor, vetítővászon) 
erősítő, hangfalszett beszerzése 

1.051.876,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 
Emberöltő Alapítvány 

Öngondoskodó 
családok a Kárpát-
medence közepén 

Kemence építése, kültéri asztalok és 
padok vásárlása 

2.000.000,- Befejezett Benyújtott 2.000.000,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békés Megye Falusi 
Turizmusáért Egyesület 

Környezeti 
fenntarthatóságot 

elősegítő családi nap 
szervezése Békés 

Megye Falusi 
Turizmusáért 

Egyesület 
gondozásában 

Padok, asztalok beszerzése, népi és 
ökomata játék vásárlása, promóciós 
tevékenységek (plakát, kiadvány, 
internetes megjelenés) 

1.495.425,- Befejezett Benyújtott 1.495.425,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békéscsabai Szabadidő 
Lovas Klub 

Békéscsabai 
Szabadidő Lovas 

Sport Klub 
eszközparkjának 

fejlesztése a 
lovassport 

Vízszivattyú, akadálypark elemek, 
szélfogó filagória, ló felszerelések 
beszerzése, szórólapok, tájékoztató 
kiadványok 

7.600.950,- Befejezett Benyújtott 7.600.950,- 
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népszerűsítése 
érdekében 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület 

A XVI. 
Gyomaendrődi 

Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál 

infrastrukturális és 
tárgyi eszköz 

hátterének 
fejlesztése 

A XVI. Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivál 
infrastrukturális és tárgyi eszköz 
hátterének fejlesztése 

2.987.605,- Befejezett Benyújtott 2.968.555,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Napra-Forgó Alkotó 
Egyesület 

Öko sarok és kreatív 
környezetalakítás 

Fedett ökosarok építése, brikettáló 
prés, pépesítő, tűzzománc kemence 
és szelektív kukák beszerzése, 
képes beszámoló 

1.142.964,- Befejezett Benyújtott n.a. 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Körös-Szögi Civil 
Fórum Egyesület 

A Körös-szögi 
Kistérségben 
működő civil 
szervezetek 

vezetőinek és 
tagjainak 

továbbképzése a 
térségi 

vidékfejlesztés 
jegyében 

Képzések óradíjai, fénymásoló 
papír, lézer tonerek, lamináló fólia 
beszerzése, szórólap 

944.500,- Befejezett Benyújtott 874.768,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Körös-Szögi Civil 
Fórum Egyesület 

Térségi Civil 
Fejlesztő Központok 

szolgáltatásainak 
fejlesztése 

Tetőfelújítás, ablakcsere, díszkút 
elhelyezése, 10 db asztal, 
konyhabútor, szemetes beszerzése 

7.357.475,- Befejezett Benyújtott 7.430.484,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békési Szabadidős 
Lovasklub Egyesület 

Lovas pálya a 
Békési kistérségben 

Járdaszegéllyel körbe kerített 
homokos lovas pálya kialakítása 10.000.000,- Befejezett Benyújtott 10.000.000,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Dobozi Népművészeti 
Egyesületm 

Hagyományőrző 
udvar létrehozása 

Dobozon 

Kerti pavilon beszerzése, szabadtéri 
fedett kemence, bográcsozó, 
szalonnasütő kiépítése, 
mobilszínpad kialakítása 

1.880.941,- Befejezett Benyújtott 1.880.941,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Legendák Földje 
Közhasznú Alapítvány 

Kondorosi lovas 
pálya öntözésének 

fejlesztése 

Lovas pálya öntözőrendszerének 
kialakítása, pótkocsi, hótoló lap, 
oldalra dobós kasza, John Deere 
kistraktor beszerzés 

9.780.485,- Befejezett Benyújtott 9.474.744,- 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

Békésszentandrás 
Nagyközség 

Önkormányzata 

Hagyományőrző 
rendezvények 

megvalósításához 
Rendezvényszínpad megépítése 3.000.000,- Befejezett Benyújtott 2.967.999,- 
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kapcsolódó 
szabadtéri színpad 

létesítése 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Extort Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

Komplex turisztikai 
szolgáltatás 

megvalósítása 
Békésszentandráson 

Komplex turisztikai szolgáltatás 
megvalósítása Békésszentandráson 

20.692.171,- Befejezett Benyújtott 19.569.691,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Kovács Apartman 
Idegenforgalmi Kft. 

Vendégház építése 
Békésszentandráson 

a Szarvasi Holt-
Körös partján 

Vendégház építése 
Békésszentandráson a Szarvasi 

Holt-Körös partján 
18.163.042,- n.a n.a. n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Zöldprofil Kft. 

Horgászturizmus 
infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Horgászturizmus 
infrastruktúrájának fejlesztése 34.917.358,- Befejezett Benyújtott 34.878.407,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Körösparti Nyár 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

Horgászturizmushoz 
kapcsolódó épület 

felújítása 
Békésszentandráson 

Horgászturizmushoz kapcsolódó 
épület felújítása 

Békésszentandráson 
35.000.000,- Befejezett Benyújtott 35.000.000,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Medi-Invest 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Komplex turisztikai 
szolgáltatás 

megvalósítása 
Békésszentandráson 

Komplex turisztikai szolgáltatás 
megvalósítása Békésszentandráson 28.385.648,- Befejezett Benyújtott 27.361.275,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
dr. Olasz Imre 

Komplex turisztikai 
fejlesztés 

megvalósítása 
Békésszentandráson 

Komplex turisztikai fejlesztés 
megvalósítása Békésszentandráson 34.436.445,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Gyaraki Zsófia 

Falusias pihenőház 
kialakítása 

Mezőberény 
külterületén 

Falusias pihenőház kialakítása 
Mezőberény külterületén 33.821.232,- Lemondott   

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Olasz-birtok 
Kereskedelmi, Termelő 

Szolgáltató És 
Tanácsadó Szövetkezet 

Turisztikai 
szálláshely 
kialakítása 

Békésszentandráson 

Turisztikai szálláshely kialakítása 
Békésszentandráson 33.943.892,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

FÜZESI FRAGOR 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Vendéglátó 
létesítmény 
kialakítása 

Vendéglátó létesítmény kialakítása 35.000.000,- n.a. n.a. n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Kugyela Zsolt Vendégház építése Vendégház építése 34.999.931,- Befejezett Benyújtott 34.999.931,- 

Turisztikai 
tevékenységek Leci Hungary Kft. Komplex turisztikai 

fejlesztés 
Komplex turisztikai fejlesztés 

megvalósítása Békésszentandráson 34.971.673,- Befejezett Benyújtott n.a. 
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ösztönzése megvalósítása 
Békésszentandráson 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Tízváros Alapítvány A 
Régió Felemelkedéséért 

Alapítvány 

Hagyományok háza 
Mezőberényben 

Hagyományok háza 
Mezőberényben 

34.455.202,- Befejezett Benyújtott 34.375.220,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Békési Szabadidős 
Lovasklub Egyesület 

Fedett lovarda 
építése Fedett lovarda építése 35.000.000,- Befejezett Benyújtott 35.000.000,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

CSANI & CSANI 
Szolgáltató Üzemeltető 
és Rendezvényszervező 

Kft. 

Szálláshely 
kialakítása a 

Csani&Csani Kft-
nél 

Szálláshely kialakítása a 
Csani&Csani Kft-nél 12.163.993,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Pannon Motoros És 
Szabadidő Egyesület 

Agroturizmust 
szolgáló közcélú 

építmények 
kialakítása 

Agroturizmust szolgáló közcélú 
építmények kialakítása 

3.340.296,- Lemondott   

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Szentandráskert 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Komplex turisztikai 
fejlesztés 

megvalósítása 
Békésszentandráson 

Komplex turisztikai fejlesztés 
megvalósítása Békésszentandráson 35.000.000,- Befejezett Benyújtott 27.865.000,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

E-AMARODROM 
Roma Identitás, 

Kulturális, 
Hagyományőrző és 

Érdekvédő Közhasznú 
Egyesület 

Lovas turisztikai 
szolgáltatások 
Kétsopronyban 

Lovas turisztikai szolgáltatások 
Kétsopronyban 28.929.602,- Befejezett Benyújtott 28 929 602,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Sutyinszky Zoltán Vendégház építése a 

Körösök Völgyében 
Vendégház építése a Körösök 

Völgyében 19.942.591,- Befejezett Benyújtott 19.576.709,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Szarvasi Gazdák 
Nemzetiségi 

Hagyományőrző 
Egyesülete 

Hagyományőrzés 
Ezüstszőlőben Hagyományőrzés Ezüstszőlőben 10.442.963,- Befejezett Benyújtott 10.243.100,- 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Budavári Vendel 

Vendi-Lak 
kialakítása Vendi-Lak kialakítása 14.887.780,- n.a. n.a. n.a. 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért 

Alapítvány 

Térségi 
víziturizmust 

szolgáló közcélú 
épület megvalósítása 
Békésszentandráson 

Térségi víziturizmust szolgáló 
közcélú épület megvalósítása 

Békésszentandráson 
35.000.000,- Befejezett Benyújtott n.a. 

Turisztikai Debreceni Lajos Dobozi udvar Dobozi udvar 3.914.981,- Befejezett Benyújtott 3.612.848,- 
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tevékenységek 
ösztönzése 
Turisztikai 

tevékenységek 
ösztönzése 

Danka Sándor 
Pihenőház építése 
Gyomaendrődön 

Pihenőház építése Gyomaendrődön 16563858 Lemondott   

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 
Perei Károly István 

Falusi szálláshely és 
kapcsolódó 

szolgáltatások 
kialakítása 

Falusi szálláshely és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakítása 11.758.336,- Befejezett Benyújtott 11.123.841,- 
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A fenti táblázat a munkaszervezet rendelkezésére álló adatok és az érintett ügyfelek önkéntes 
adatszolgáltatása keretében közölt információk alapján készült. Az adatok a 2016. március 31-i 
állapotot mutatják be. 

A LEADER – Képzés és LEADER – Térségek közötti együttműködés jogcímek keretében 
megvalósuló projektek kivételével a már befejezett projektek keretében kialakított létesítményeket 
a kedvezményezettek üzemeltetni, működtetni kötelesek. Az üzemeltetési/működtetési 
kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart. 

A HVS keretében támogatottak névsora az Egyesület www.korosokvolgye.hu címen elérhető 
weboldala „Dokumentumtár” menüpontjában megismerhető. 

 
II.2.2.3. HVS felülvizsgálata 
 
2015. évben nem került sor a HVS felülvizsgálatára, a Stratégia megvalósításának időszaka 2015. 
október 31-i hatállyal hivatalosan is lezárult.  

2015. november 1-től megkezdődött a 2014-2020-as időszakra történő felkészülés, annak keretében 
pedig az „új” Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) kidolgozásának előkészítése, mely az alábbi 
tevékenységekre terjedt ki. 

- projektötlet gyűjtés 
- kérdőíves felmérés elvégzése 
- tervezést koordináló csoport felállítása 
- helyzetelemzés elvégzése, az illetékességi területre vonatkozó statisztikai adatok aktualizálása. 

 
II.2.2.4. Felkészítőkön, képzéseken, konferenciákon, szakmai egyeztetéseken való részvétel  
 
A munkaszervezet munkatársai és az Egyesület elnöke rendszeresen részt vettek az ÚMVP IH, az 
MVH, valamint a HOI és egyéb szakmai szervezetek által szervezett képzéseken, tájékoztatókon, a 
képzésekhez kapcsolódó kötelező vizsgákon, valamint minden olyan szakmai egyeztetésen, 
fórumon, melyek a HVS megvalósításához, az „új” HFS kidolgozásához, az ügyfélszolgálati 
tevékenység hatékonyabbá tételéhez hozzájárultak. 

A munkaszervezet tagjai 2015-ben az alábbi időpontokban és helyszíneken vettek részt 
képzéseken, szakmai rendezvényeken: 

 2015. február 16.- Békéscsaba, Békéscsabai Települési Értéktár konferencia 

 2015. február 16. – Békéscsaba, Békés Megyei Önkormányzat roadshow a 2014-2020-as TOP 
keretében elérhető fejlesztési lehetőségekről  

 2015. február 24. – Tab, LEADER Egyesületek Szövetségének szakmai fóruma a 2014-2020-
as EMVA LEADER Program aktuális feladatairól 

http://www.korosokvolgye.hu/�
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 2015. február 24. – Kardos, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója a 2015-2020-as 
KAP szabályozásról 

 2015. március 25. – Felsőlajos, IH által szervezett országos szakmai konferencia, és a Dél-
alföldi HACS-ok regionális értekezlete 

 2015. április 09. – Szarvas, „Az Olttól a Körösökig és vissza” projektzáró rendezvény 

 2015. április 09.-10. – Szarvas, Alutus Regio Egyesület munkatársainak tanulmányútja – 
saját szervezés 

 2015. április 22. – Békéscsaba, „Természetesen a városban” – kerekasztal beszélgetés a 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel közös szervezésben 

 2015. április 29. – Békéscsaba, „Viharsarki Gasztronómia” – kerekasztal beszélgetés a 
Békéscsabai Turisztikai Egyesület szervezésében 

 2015. május 06. - Békéscsaba, „Viharsarki Gasztronómia” – kerekasztal beszélgetés a 
Békéscsabai Turisztikai Egyesület szervezésében 

 2015. május 20. – Békéscsaba, Miniszterelnökségi tájékoztató a 2014-2020 – as programozási 
időszak pályázati lehetőségeiről 

 2015, június 11. – Kiskőrös, Dél-alföldi HACS-ok regionális értekezlete 

 2015. július 07. – Békéscsaba, Turisztikai konferencia 

 2015. július 16. – Budapest, IH által szervezett HFS előkészítés képzés 

 2015. szeptember 02. – Békéscsaba, a Békés Megyei Önkormányzat és a megyei HACS-ok 
egyeztető megbeszélése 

 2015. szeptember 16.-18.– Ausztria - Vulkanland, Tanulmányút – saját szervezés 

 2015. szeptember 21. – Mezőberény - Dél-alföldi HACS-ok regionális értekezlete – saját 
szervezés 

 2015. szeptember 27.  – Budapest – OMÉK információs stand ügyelet 

 2015. október 1. – Kunszállás – IH által szervezett HFS előkészítő képzés 

 
II.2.2.5. Együttműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal  
 
Az Egyesület és az MVH között folyamatos, jó együttműködés alakult ki.  
 



27 
 

Az Egyesület és az MVH között 2012. július 19. napján létrejött Megállapodás értelmében az 
ÚMVP III. tengely nem horizontális intézkedései valamint a IV. tengely intézkedései 
végrehajtásának kérelemkezelési feladatait (meghatározott mértékben és feltételekkel) átruházott 
feladatot ellátó szervként az Egyesület, illetve annak munkaszervezete látta el.  
 
A támogatási és kifizetési kérelmek/pályázatok tekintetében az Egyesület feladatai: 
 
 az iratok érkeztetése, iktatása, rögzítése, szkennelése, aktásítása 

 a kérelmek adminisztratív ellenőrzése és értékelése, mintavételes felülvizsgálata 

 a kérelmekkel, pályázatokkal kapcsolatos egyéb ügyintézői feladatok ellátása 
(felfüggesztés, vis maior, visszamondás, lemondás, módosítások, jogutódlás stb.) 

 határozatok, végzések hitelesítése és postázása 

 előzetes rangsorállítás a döntéshozó testület részére, majd a döntés értelmében az előzetes 
rangsorok felterjesztése az ÚMVP IH részére. 

 
E feladatok ellátására az ÚMVP IH és az MVH előírásai szerint az Egyesület az 5600 Békéscsaba, 
Mednyánszky u. 2. I/7. szám alatt a megfelelő informatikai és biztonságtechnikai háttérrel 
rendelkező irodát tartott fenn.  
 
Fenti megállapodás a 2007-2013-as Program zárásával egyidejűleg, közös megegyezéssel, 2015. 
szeptember 30-i hatállyal megszűntetésre került, a hivatalos átadás-átvétel 2015. október 7-én 
megtörtént. A szerződés megszűnésével egyidejűleg a feladatellátás helyéül szolgáló, 5600 
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/7. szám alatti irodahelyiség bérleti szerződése is megszűntetésre 
került. 
 
 II.2.2.6. Szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készíttetése  
 
Az Egyesület 2015-ben nem készíttetett szakmai tanulmányt, helyzetfeltáró elemzést. 
 
II.2.3. Egyéb feladatok 
 
II.2.3.1. A munkaszervezet titkári feladatai 
 
A munkaszervezet ellátott minden, az Egyesület, ill. annak munkaszervezeti irodája/titkársági 
irodája működtetéséhez szükséges tevékenységet: 
 
 Feladatellátáshoz szükséges humán infrastruktúra biztosítása, irányítása; 
 Feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása; 
 Irodavezetés: ügyiratok kezelése, levelezés lebonyolítása, tagokkal, partnerekkel, 

ügyfelekkel történő kapcsolattartás (külső és belső kommunikáció), dokumentálás, 
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szerződések kezelése, aktualizálása, a Közgyűlés, az Elnökség és Felügyelő Bizottság 
részére titkári feladatok ellátása, a meghozott döntések végrehajtása, támogatási kérelmek 
és kapcsolódó anyagok dokumentálása, ügyintézése, monitoringja, adatszolgáltatás; 

 Az Egyesület tevékenységeihez igazodó programok kidolgozása és lebonyolítása, a HVS 
megvalósításával és a HFS kidolgozásával összefüggő adminisztrációs, koordinációs és 
kommunikációs feladatok ellátása, programok kidolgozása és megvalósítása; 

 Tájékoztatókon, fórumokon, szakmai találkozókon, továbbképzéseken, a térség gazdasági-
társadalmi eseményein való részvétel;  

 Működéshez szükséges pénzügyi háttér megteremtése, pénzforgalom nyomon követése és 
kezelése. 

 
Az Egyesület Közgyűlése az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezett:  
 
 2015. január 15. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak 

eseményeiről, az Egyesület 2015. évi költségvetésének és munka tervének elfogadása);  
 

 2015. május 20.– Békéscsaba (téma: az Egyesület 2014. évi mérleg beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadása, az Egyesület felügyelő bizottságának beszámolója a 
2012-2014. évi tevékenységéről, beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, 
az Egyesület 2015. évi szakmai munkatervének és költségvetésének módosítása, 
tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárása);  
 

 2015. október 29. – Békéscsaba, (téma: beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről, az Egyesület 2007-2013-as LEADER Programjáról készült beszámoló 
elfogadása, tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárása, az Egyesület Alapszabályának és 
Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása, elnökségi tag megválasztása); 
 

 
Az Egyesület Elnöksége az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezett: 
 
 2015. január 15. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi Elnökségi ülés óta eltelt időszak 

eseményeiről, az Egyesület 2015. évi költségvetésének és munka tervének elfogadása); 
 

 2015. március 9. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi Elnökségi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről, döntés a 2015. évre elfogadott munkaterv önként vállalt feladatainak 
költségkeretéről); 

  
 2015. május 20. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi Elnökségi ülés óta eltelt időszak 

eseményeiről, az Egyesület 2014. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadása, az Egyesület munkaszervezet-vezetőjének megbízása, az Egyesület 2015. évi 
szakmai munkatervének és költségvetésének módosítása, tagdíjhátralékkal rendelkező 
tagok kizárása); 
 

 2015. június 23. – Békéscsaba (téma: az Egyesület 2015. költségvetésének módosítása, az 
Egyesület 2015. évi önként vállalt feladatainak áttekintése);  
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 2015. szeptember 15. – Békéscsaba (téma: a 2007-2013-as LEADER Program zárása és a 

2014-2020-as LEADER Program indítása kapcsán tartandó Közgyűlés előkészítése, a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó HFS tervezési folyamatának áttekintése, Tervezést Koordináló 
Csoport felállítása, döntés az Egyesület dolgozóinak tovább foglalkoztatásáról, a Békés 
Megyei Önkormányzat által kidolgozott együttműködési megállapodás tervezetének 
megvitatása); 
 

 2015. október 26. – Békéscsaba (téma: tagfelvételi kérelmek elbírálása, a Békés Megyei 
Önkormányzat által kidolgozott együttműködési megállapodás tervezetének megvitatása 
döntés az Egyesület dolgozóinak tovább foglalkoztatásáról); 
 

 2015. november 20. – Szarvas (téma: döntés a VP-19.1-15 kódszámú, előkészítő támogatás 
igényléséről szóló pályázattal kapcsolatos kérdésekben – rendelkezésre állási nyilatkozatot 
tevő személyek köre, az előkészítő támogatás felhasználására vonatkozó költségvetés 
elfogadása, tervezést koordináló csoport minőségben a HFS kidolgozás ütemezése, 
koncepció összeállítása, az előkészítő támogatás előfinanszírozási lehetőségeinek 
megvitatása). 
 

 
II.2.3.2. Az Egyesület munkáját felügyelő szervek  
 
Az Egyesület működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 

Az Egyesület II.2.2. pontban részletezett feladatokkal összefüggésben végzett tevékenységét az 
ÚMVP IH az általa meghatározott, háromhavi időtartamra vonatkozó munkaterv alapján készülő 
munkatervi beszámolók alapján ellenőrzi. 

Az Akciócsoport 2015-ben összesen 3 db, a működési támogatásigénylés alapját képező 
munkatervi beszámolót nyújtott be az Irányító Hatóságnak az alábbiak szerint: 

Beszámolási időszak (év, hónap, nap) 
Munkatervi beszámoló 

benyújtásának időpontja (év, 
hónap, nap) 

Irányító Hatóság és MVH által 
kiállított Teljesítési Igazolás (%) 

2015. január 1.–2015. március 31. 2015. április 5. 100 

2015. április 1. – 2015. június 30. 2015. július 5. 100 

2015. július 1. – 2015. október 31. 2015. október 31. 100 

 

(A 2015. november – december hónapokra vonatkozó szakmai beszámoló a VP-19.1-15 pályázat 
első kifizetési kérelmének mellékleteként 2016. április 6-án került benyújtásra.) 
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II.2.3.3. Az Egyesület Alapszabályának módosítása 

Az Egyesület Közgyűlése 2015. október 29-i ülésén elfogadott 16/2015. (X.29.) számú határozatával 
több ponton módosította az Egyesület Alapszabályát. A változások a 2007 – 2013-as EMVA 
LEADER Program 2015. október 31. napján történő lezárásával, és a 2014 – 2020-as LEADER 
Program 2015. november 1. napján történő indításával összefüggésben merültek fel, figyelemmel 
az új feladatkörre és az új illetékességi területre. 

(A Gyulai Törvényszék a módosítást 2016. március 17-én kelt, Pk.60.102/2011/20. számú 
végzésével nyilvántartásba vette.) 

  

II.2.3.4. Az Egyesület gazdálkodása 

Az Egyesület 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Közgyűlés 
2015. május 20-i ülésén hozott 7/2015. (V.20.) sz. határozatával 240 ezer Ft mérleg szerinti 
eredménnyel és 14 401 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadta. (A Közhasznúsági jelentés az 
Egyesület www.korosokvolgye.hu címen elérhető weboldalának „Dokumentumtár” 
menüpontjából letölthető.) 

A 2015. évi költségvetést, mely a jelentés mellékletét képezi, az Egyesület Közgyűlése 2015. január 
15-én hozott, 3/2015. (I.15) számú határozatával fogadta el, a Közgyűlés felhatalmazása alapján az 
Elnökség 2015. június 23-án hozott, 12/2015. (VI.23.) számú határozatával módosította.  

Az Egyesület gazdálkodását mind kiadási, mind bevételi oldalról, alapvetően a LEADER Program 
végrehajtásával összefüggésben felhasznált, utófinanszírozott működési támogatás határozza meg. 
A támogatás előfinanszírozása a települési önkormányzat tagok által tagdíj jogcímen befizetett 
visszatérítendő támogatások révén megoldott. A működési támogatás terhére el nem számolható 
és/vagy a nem a LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat az 
egyéb bevételek (adományok, tagdíjak stb.) fedezik. Az Egyesületnek tartozása nincs.   

Az Egyesület rendelkezésére álló működési költség terhére az Irányító Hatóság által kiállított 
Teljesítési Igazolások alapján a munkaszervezet 2015-ben összesen 12 db kifizetési kérelmet 
nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Regionális Illetékességű 
Kirendeltségére az alábbiak szerint: 

Elszámolási 
időszak (év, 

hó, nap) 

Kérelem benyújtásának 
időpontja (év, hó, nap) 

Kérelem alapján 
igényelt támogatás 

(Ft) 

MVH által 
jóváhagyott 

támogatásigény 
(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

kifizetésének 
időpontja (év, hó, 

nap) 
2015. január hó 2015.02.13 854  389,- 854 389,- 2015.03.26 
2015. február hó 2015.03.12 1 028 457,- 1 028 475,- 2015.05.07 

2015. január – 
március hó 2015.04.29 3 524 679,- 3 503 497,- 2015.07.23 

http://www.korosokvolgye.hu/�
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2015. április hó  2015.05.15 1 079 318,- 1 079 318,- 2015.07.16 
2015. május hó 2015.06.15 1 078 318,- 1 078 318,- 2015.07.30 
2015. április – 

június hó 2015.07.24 4 423 426,- 4 367 027,- 2015.09.30 

2015. július hó 2015.08.13 1 078 671,- 1 078 670,- 2015.09.30 
2015. augusztus 

hó 2015.09.15 1 072 854,- 1 072 854,- 2015.10.22 
2015. július – 
október hó 2015.11.02 6 693 673,- 6 672 624,- 2015.12.17 

Összesen: 20 833 785,- 20 735 172,-  
 

A 2015. november – december hónapban felmerült kiadások fedezetét a 2015. december 18-án a 
VP-19.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, 1753279028 azonosítószámon 
nyilvántartásba vett pályázat képezi, melyet az Irányító Hatóság 2016. április 1-jén kelt, 
632/2534/84/6/2015. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 8 500 000 Ft támogatásban részesített.   

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2015. évben be nem nyújtott és/vagy elutasított 
kiadási tételek listája: 
 

Sorszám Tétel megnevezése Be nem nyújtás/elutasítás indoka 
Bruttó összeg 

(Ft) 

1. 
EPER 

rendszerhasználati 
díj 

nem elszámolható kiadás 2.000,- 

2. Éttermi szolgáltatás 
HVS végrehajtáshoz kötődő, de 

nem elszámolható kiadás 
18.450,- 

3. LESZ tagdíj nem elszámolható kiadás 12.000,- 

4. Notebook táska 
HVS végrehajtáshoz kötődő, de 

nem elszámolható kiadás 
1.397,- 

5. Navon GPS 
HVS végrehajtáshoz kötődő, de 

nem elszámolható kiadás 
54.999,- 

6. Térképtű 
HVS végrehajtáshoz kötődő, de 

nem elszámolható kiadás 
104,- 

7. 
Invitel késedelmi 

kamat 
nem elszámolható kiadás 104,- 

8. Göngyöleg betétdíj nem elszámolható kiadás 305,- 

9. 
Számszaki és 

adminisztrációs 
hiba 

HVS végrehajtáshoz kötődő, de 
nem elszámolható kiadás 

21.053,- 

Összesen: 110.412,- 
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Az egyéb, nem működési támogatásból származó bevételek: 

Tétel Összeg (Ft) Megjegyzés 

Tagdíj 262.500,- 

Tartalmazza a korábbi évekre 
vonatkozó, de időbeli 

elhatárolással már nem kezelhető 
befizetéseket is 

Adomány 45.000,- Apáti Mariann 

Egyéb (kamat stb.) 12.300,- - 

Összesen: 319.800,- 

 

II.2.3.5. Egyéb feladatok 

Az Egyesület 2015. március 13-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap 
Közösségi Környezet Kollégium működési támogatás pályázatára, összesen 4.000.000,- Ft 
támogatásra. A forrást az ügyfélszolgálati és egyéb kommunikációs, koordinációs és 
adminisztrációs feladatok ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére tervezte fordítani. A 
2015. június 16-án elbírált pályázat, 250.000 Ft megítélt támogatással várólistára került. 
 
A 2013-ban benyújtott, 2014-ben támogatást nyert LEADER nemzetközi együttműködési projekt 
2015-ben valósult meg. 
 
Projekt címe: „Az Olttól a Körösökig és vissza”    
Szakmai partnerek:  Associata Alutus Regio Egyesület 
Megvalósítás helyszínei: Akcióterület 
Igényelt támogatás: 3,4 millió Ft, a beruházás összköltsége 3,4 millió Ft 
Projektmenedzsmentre igényelt támogatás: 0 Ft 
 
Az együttműködési projekt célja a Koordinátor HACS és Partner HACS illetékességi területén 
fellelhető természeti és épített örökségek, kulturális és gasztronómiai termékek, hagyományok, 
valamint turisztikai attrakciók és szolgáltatók megismertetését és népszerűsítését célzó 1 db 15-30 
perces, vagy 2 db 10-20 perces bemutató és reklámfilm készítése és kölcsönös terjesztése. 
 
A projekt elvárt eredményei: a projekt számszerűsíthető eredménye a Koordinátor HACS és a 
Partner HACS illetékességi területéről elkészült 1 db 15-30 perces, vagy 2 db 10-20 perces 
bemutató és reklámfilmek. 
 
A projekt nem számszerűsíthető eredményei: 
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- hozzájárul a Koordinátor HACS alapszabályában rögzített céljai, különösen a magyarországi 
nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal meglévő kapcsolatok ápolásához, új 
kapcsolatok kialakításához, továbbá a Koordinátor HACS illetékességi területéhez tartozó 
Szarvas és a Partner HACS illetékességi területéhez tartozó Baraolt (Barót) települések 
testvérvárosi kapcsolatának erősödéséhez; 
- elősegíti a Partner HACS illetékességi területén élő magyar közösségek anyaországi 
magyarsággal történő kapcsolattartását; 
- a potenciális vendégkör és/vagy befektetők megszólítása, valamint a turisztikai ágazat 
szereplőinek népszerűsítése révén hozzájárul az Akciócsoportok térségébe látogatók számának 
növeléséhez és az infrastrukturális fejlesztésekhez; 
- a projekt elősegíti a turisztikai szolgáltatók közötti hálózatok kiépítését, a már meglévő 
hálózati kapcsolatok erősödését; 

- marketing tevékenységük fokozására, illetve fejlesztésére ösztönzi a bemutató és 
reklámfilmekben megjelenő és bemutatásra nem kerülő turisztikai szolgáltatókat egyaránt;  
- az elkészült bemutató és reklámfilmek az Akciócsoportok Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból fejlesztéseket megvalósító tagjainak bemutatása révén népszerűsítik a 
Vidékfejlesztési Programokat és a LEADER Helyi Akciócsoportok tevékenységét, valamint 
további, pályázatok keretében történő fejlesztések megvalósítására motiválják a helyi 
szereplőket. 
 

A pályázat 2014. márciusában bruttó 3.390.900,- Ft támogatást nyert. A projekt keretében bruttó 
2.844.800,- Ft értékben készült el az imázs film, bruttó 393.700,- Ft értékben pedig egy projektzáró 
rendezvény lebonyolítására került sor 2015. április 9-én, Szarvason. A felmerült kiadások 2015-ben 
hiánytalanul elszámolásra kerültek. 
 
Az Egyesület a LEADER Program 2014 – 2020-as időszakban történő folytatása kapcsán 2015. 
december 18-án támogatási kérelmet nyújtott be a VP-19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési 
Stratégiák elkészítésének támogatása c. pályázati felhívásra. A 1753279028 azonosítószámon 
nyilvántartásba vett kérelmet az Irányító Hatóság 2016. április 1-jén kelt, 632/2534/84/6/2015. 
iktatószámú Támogatói Okirat alapján 8 500 000 Ft támogatásban részesítette. A támogatási 
időszak 2015. november 1. – 2016. június 10-ig tart. 

 

II.2.3.6. Vállalkozási tevékenység 

Az Egyesület 2015-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

II.3. AZ EGYESÜLET 2015. ÉVI (TERVEZETT) TEVÉKENYSÉGE 

I. név 
        

          1. Delegált feladatok ellátása 
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a) Irattár karbantartás 

2. Tájékoztatás, kommunikáció 
      

 
a) Weboldal aktualizálása 

 
b) Hírlevél megjelentetése 

 
c) Kapcsolattartás ügyfelekkel, tagokkal, partnerekkel 

 
d) Ügyfélszolgálat működtetése 

 
e) 1 db tájékoztató és/vagy konzultációs fórum megtartása 

 

f) Támogatott projektekről szóló kiadvány 
előkészítése 

    3. Adminisztráció 
       

 
a) Egyesület Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása 

 
b) Negyedéves munkatervi beszámoló elkészítése és benyújtása az IH felé 

 
c) Havi elszámolások benyújtása az MVH felé 

 
d) Nyilvántartások aktualizálása, szerződések újratárgyalása 

 
e) Költségvetés és munkaterv elhatározása 

 

f) 176 db támogatott projekt monitoringja (kifizetési kérelmek benyújtása, előrehaladási 
jelentések benyújtása) 

4. Egyéb feladatok 
       

 
a) 2014 - 2020-as tervezési időszak feladatai: képzéseken történő részvétel  

 
b) Külföldi tanulmányút előkészítése 

 

c) Térségek közötti szakmai együttműködési projektek befejezése, utolsó kifizetési kérelmek 
benyújtása 

 
d) Helyi termék előállítók (élelmiszer és kézmű ipar) települési szintű feltérképezése 

 
          II. név 

        

          1. Delegált feladatok ellátása 
      

 
a) Irattár karbantartás 

2. Tájékoztatás, kommunikáció 
      

 
a) Weboldal aktualizálása 

 
b) Hírlevél megjelentetése 

 
c) Kapcsolattartás ügyfelekkel, tagokkal, partnerekkel 

 
d) Ügyfélszolgálat működtetése 

 
e) 2 db tájékoztató és/vagy konzultációs fórum megtartása 

 

f) Támogatott projektekről szóló kiadvány 
kidolgozása 

    3. Adminisztráció 
       

 
a) Negyedéves munkatervi beszámoló elkészítése és benyújtása az IH felé 

 
b) Havi elszámolások benyújtása az MVH felé 

 
c) Nyilvántartások aktualizálása, szerződések újratárgyalása/felmondása 

 
d) 30 db támogatott projekt monitoringja (kifizetési kérelmek benyújtása) 

 
e) 2014. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése és letétbe helyezése 

4. Egyéb feladatok 
       

 

a) 2014 - 2020-as időszak feladatai: képzéseken történő részvétel, Helyi Fejlesztési Stratégia 
helyzetelemzés fejezetének elkészítése  
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b) Tanulmányút lebonyolítása 

 
c) Helyi termék előállítók megjelenését biztosító elektronikus kiadvány megjelentetése 

 
d) Nemzetközi együttműködési projekt befejezése, záró kifizetési kérelem benyújtása 

 

          III. név 
        

          1. Delegált feladatok ellátása 
      

 
a) Irattár karbantartás 

2. Tájékoztatás, kommunikáció 
      

 
a) Weboldal aktualizálása 

 
b) Hírlevél megjelentetése 

 
c) Kapcsolattartás ügyfelekkel, tagokkal, partnerekkel 

 
d) Ügyfélszolgálat működtetése 

 
e) 2 db tájékoztató és/vagy konzultációs fórum megtartása 

 
f) Támogatott projektekről szóló kiadvány megjelentetése 

   3. Adminisztráció 
       

 
a) Egyesület Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása 

 
b) Negyedéves munkatervi beszámoló elkészítése és benyújtása az IH felé 

 
c) Havi elszámolások benyújtása az MVH felé 

 
d) Nyilvántartások aktualizálása, szerződések újratárgyalása 

 
e) 10 db támogatott projekt monitoringja (kifizetési kérelmek benyújtása) 

4. Egyéb feladatok 
       

 
a) 2014 - 2020-as tervezési időszak feladatai:  Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása 

 
b) Külföldi és/vagy hazai tanulmányút lebonyolítása? 

          IV. név 
        

 
a) záró szakmai beszámoló benyújtása 

 
b) záró elszámolás benyújtása 

 
c) Helyi Fejlesztési Stratégia alkotással, 2014 - 2020-as időszakkal kapcsolatos feladatok 

 

d) Irodaköltözéssel járó feladatok, ide értve a korábbi címbirtokos Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofit Kft. Folyamatban lévő ügyeinek kezelését is. 

 

III. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 
 
Az Egyesület legfőbb tevékenysége a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök völgyében” 
című Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása. Ezen összetett munka révén közvetett és 
közvetlen módon egyaránt hozzájárul közhasznú céljai eléréséhez, hiszen tájékoztató, tanácsadó és 
koordinátor szerepkörében ösztönzi a térség természeti és kulturális értékeinek fenntartható 
fejlesztését, a helyi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi szférák és gazdasági szektorok közötti 
partnerségek kialakulását és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítését. Mindezen 
célokhoz Stratégiája Vidékfejlesztési Tervében közvetett, LEADER tervében közvetlen módon is 
támogatási forrást biztosít.  
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III.1. Közhasznú tevékenység megnevezése 
 
Lásd II.1.1. pontban foglaltakat. 
 
III.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely 
 
Lásd II.2.1. és II.2.2. pontban foglaltakat. 
 
III.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja 
 
Az Egyesület illetékességi területéhez tartozó 18 település (Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, 
Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, kardos, Kétsoprony, Kondoros, 
Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás) önkormányzatai, civil 
szervezetei és üzleti szereplői, valamint lakossága. 2015. november 1-től az illetékességi terület 20 
településre terjed ki: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, 
Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, kardos, Kétsoprony, Kondoros, 
Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás. 
 
III.4. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 
 
Közvetett módon az Egyesület illetékességi területén élők, közvetlenül az Egyesület információs, 
tájékoztató és tanácsadó szolgáltatásait igénybe vevők (ügyfélszolgálatot felkeresők, weboldalt 
látogatók, fórumokon megjelentek stb.), 2015-ben kb. 9 ezer fő. 
 
III.5. A közhasznú tevékenység főbb eredményei 
 
A korábban támogatott projektek projektmenedzsmentje, monitorozása. A működtetési és 
üzemeltetési időszakban több tucat új munkahely létesül, illetve marad meg, bővülnek a 
kistelepülések szolgáltatásai, különösen a szabadidő hasznos eltöltésére, hagyományőrző, 
kulturális és közösségépítő programok, képzések lebonyolítására alkalmas közösségi terek 
mennyisége és minősége. (Lásd II.2.2.2. pont.) 
 
1 db együttműködésben megvalósuló projekt, 3.238.500,- Ft támogatással, mely hozzájárul a 
Körösök völgye, mint egységes tájegység vonzerejének és idegenforgalmi jelentőségének 
növeléséhez.  

 
Az Egyesület ügyfélszolgálatát 2015-ben személyesen 30 személy/szervezet kereste fel, a 
tájékoztató fórumokon 42 személy vett részt, a KÖRÖS KÖRÜL c. Hírlevél minden hónapban 
legalább 408 partnerhez jutott el közvetlenül, a szervezet weboldalát közel ugyanennyien olvasták 
havonta. A nyertes projekt keretében szervezett szakmai rendezvényen 50 fő vett részt. A 
működési támogatás keretében szervezett ausztriai tanulmányút keretében 21 fő utazását, a 
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„Körös Völgyi Kirakat” online helyi termék katalógusban 38 termelő ingyenes megjelenését 
biztosítottuk. 
 
 
 
IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON 

KIMUTATÁSA 
 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (eFt) Felhasználás célja 

-  -  -  

      

      
 

V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év(eFt) Tárgyév(eFt) 

LEADER Helyi Akciócsoport feladatainak 
ellátásához kapcsolódó működési források 

16 640  23 060 

      

 Összesen:  16 640 23 060  
 

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 

Tisztség Előző év (1) eFt Tárgyév (2) eFt 

 Elnökségi tagok (11 fő)  0  3 025 

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 3 025 
 

VII. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK 

Alapadatok Előző év (1) eFt Tárgyév (2) eFt 

B. Éves összes bevétel 23 931 29 582 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

- -  
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D. közszolgáltatási bevétel - -  

E. normatív támogatás - -  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

- - 

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)] 23 931 29 582 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 23 691 28 418 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 14 737 19 343 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 23 691 28 418 

K. Adózott eredmény 240 1 164 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

18 18 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem 
 


	KH jelentés_fedlap_2015
	2015. évi közhasznúsági jelentés terv

