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HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlés 

 

Időpont, helyszín: 2022. május 27. 15:30 óra, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (3053 

Kozárd, Fő út 47.) 

 

1. napirendi pont: A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége által megvitatott 

2019. és 2020. évi Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásának 

megerősítése.  

 

2022/I/1. (05.27.) számú határozat: A jelenlévők az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések 

alapján nyílt szavazással, egyhangúlag 31 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 

mellett, megerősítették a 2020/I/4. (2020.09.16.-09.30. internet) számú határozatot és 

módosítás nélkül elfogadták a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2019. évi egyszerűsített 

éves beszámolóját (Eszközök és Források egyező végösszege: 8.189 ezer Forint, Közhasznú 

tevékenység eredménye: 610 ezer Ft, Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem végzett, 

így árbevétele: nulla Ft) és közhasznúsági mellékletét. 

Hatályos: értelemszerű 

 

2022/I/2. (05.27.) számú határozat: A jelenlévők az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések 

alapján nyílt szavazással, egyhangúlag 31 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 

mellett, megerősítették a 2021/I./1. (05.28.) számú határozatot és módosítás nélkül elfogadták 

a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

(Eszközök és Források egyező végösszege: 10.396 ezer Forint, Közhasznú tevékenység 

eredménye: 1.623 ezer Ft, Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem végzett, így 

árbevétele: nulla Ft) és közhasznúsági mellékletét. 

Hatályos: értelemszerű 

 

2. napirendi pont: A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége által megvitatott 

2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása. 

 

2022/I/3. (05.27.) számú határozat: A jelenlévők az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések 

alapján nyílt szavazással, egyhangúlag 31 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 

mellett elfogadták a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját (Eszközök és Források egyező végösszege: 10.522 ezer Forint, Közhasznú 

tevékenység eredménye: 988 ezer Ft, Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem végzett, 

így árbevétele: nulla Ft) és közhasznúsági mellékletét. 

Hatályos: értelemszerű 

 

3. napirendi pont: A 2022. évi pénzügyi terv megvitatása és elfogadása.  

 

2022/I/4. (05.27.) számú határozat: A jelenlévők az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés 

alapján nyílt szavazással, egyhangúlag 31 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 

mellett elfogadták a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2022. évi költségvetési tervét. 

Hatályos: értelemszerű 
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4. napirendi pont: HFS módosulásainak megvitatása és elfogadása. 

 

2022/I/5. (05.27.) számú határozat: A jelenlévők az előterjesztést és a szóbeli kiegészítés 

alapján nyílt szavazással, egyhangúlag 31 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 

mellett elfogadták a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HFS-t, és hozzá járulnak, hogy 

forráskeretek és egyéb IH által elvárt/előírt módostásokat a munkaszervezet az Elnök 

felügyelete mellett folyamatosan végrehajtsa, míg az esetlegesen döntést igénylő módosítások 

esetében hatalmazzák fel az Elnökséget, annak meghozatalára, továbbá azt az Egyesület 

elnöke (munkaszervezete) az átdogozott dokumentumot az IH-nak megküldje, előírtaknak 

megfelelő időpontban, aktualizálva.    

Hatályos: értelemszerű 

 

5. napirendi pont: Elnökségi tagok (kettő fő) választása. 

 

2022/I/6. (05.27.) számú határozat  

Az Egyesület Elnökségének tagjává megválasztásra került: Farkas Attila 

Hatályos: 2022. május 28. napjától 

 

2022/I/7. (05.27.) számú határozat  

Az Egyesület Elnökségének tagjává megválasztásra került: Győri Zoltán 

Hatályos: 2022. május 28. napjától 

 

Balassagyarmati Törvényszéknek történő bejelentésükért 

Felelős: az Egyesület elnöke 

 

 

 

Kozárd, 2022. június 1. 


