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A Balassagyarmati  Törvényszék a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út
12.)  közhasznú  jogállás  nyilvántartásba  vétele  iránti  és  változásbejegyzés  iránti  kérelme
tárgyában meghozta az alábbi 

v é g z é s t

A Balassagyarmati Törvényszék elrendeli a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd,
Fő út 12.) nyilvántartott adatainak módosítását az alábbiak szerint:

A civil szervezet közhasznú jogállású.

A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Cserhatalja Rural Development Association

Az alapszabály módosításának kelte: 2018. május 28.

A  szervezet  célja:  Az  Egyesület  tevékenységével  hozzájárul  azokhoz  a  magyar  és  európai
programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket a fejlesztésekhez, a népességmegtartó
képesség javításához, az európai együttműködési programokhoz való sikeres kapcsolódáshoz.

A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, 
ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele az Egyesület működési területén
élők, és az Egyesület területén működő települési és települési nemzetiségi önkormányzatok, civil
szervezetek és vállalkozások számára. Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 
rendeletének, az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletének és a magyar 
jogszabályok feltételeit vállalva, a LEADER Helyi Akciócsoport tevékenység folytatása és 
vidékfejlesztési feladatok ellátása az Egyesület által, a 2014-2020 tervezési időszakban lefedett 
területen (Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, 
Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, 
Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc). 

Különösen:
- A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, a fenntartható fejlődés elősegítése
- Hozzájárulás az innovatív vidéki közösségek kialakulásához, az együttműködési képességek és 
a szervezettség javításához.
- A vidék gazdaságának fellendítése, a munkalehetőségek bővítése, a megélhetés biztonságának 
támogatása.
- Hozzájárulás a területi, szociális, foglalkoztatási és vidékfejlesztési forrásokhoz való 
hozzájutáshoz, azok hatékony felhasználásához.
- A vidék értékeinek, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, megismertetése a helyi 
közösségekkel, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése.
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- Ismeretterjesztés, felvilágosítás. A vidékfejlesztés és LEADER-módszertan hazai és európai 
uniós (EU) tapasztalatainak megismertetése és alkalmazása.
- A tapasztalat- és információcsere biztosítása LEADER akciócsoportok, hazai regionális 
fejlesztő szervezetek és más EU tagországok között.
- Rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék, 
szakkörök, táborok szervezése.
- Tájékoztatás az írott, az elektronikus sajtón és lakossági fórumokon keresztül.
- Kiadványok, könyvek, tanulmányok, filmek, videók, kutatások készítése, terjesztése, 
elektronikus információs szolgáltatások nyújtása.
- Szakemberek megnyerésével és bevonásával tanácsadás nyújtása, mentori tevékenység 
folytatása.
- Vidéki integrált közösségi szolgáltatások fejlesztése, karbantartása.

A törvényszék  elrendeli  a  szervezet  korábbi  céljának  nyilvántartásból  való  törlését: Az
egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a
vidéki  térségeket  a  fejlesztésekhez,  a  népességmegtartó  képesség  javításához,  az  európai
együttműködési  programokhoz  való  sikeres  kapcsolódáshoz.  A  helyi  közösségek  részvételén
alapuló  fejlesztések  megvalósításához  szükséges  képességek,  ismeretek  és  tapasztalatok
megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások
és  az  egyesület  területén  élők  számára.  A  vidékfejlesztési  miniszter  LEADER  Helyi
Akciócsoportok  működéséről  szóló  54/2011.  (VI.10.)  VM  rendelet  2.  §  (2)  bekezdésének
megfelelően,  a  rendeletben  rögzített  feltételeket  vállalva  a  LEADER  Helyi  Akciócsoport
tevékenység  folytatása  a  Cserhátalja  LEADER  Nonprofit  Kft.  által  lefedett  26  településen
(Alsótold-Bér-Bokor-Buják-Csécse-Cserhátszentiván-Ecseg-Egyházasdengeleg-Erdőkürt-
Erdőtarcsa-Felsőtold-Galgaguta-Garáb-Héhalom-Jobbágyi-Kálló-Kis-bágyon-Kozárd-
Mátraszőllős-Palotás-Pásztó-Szarvasgede-Szirák-Szurdokpüs-pöki-Tar-Vanyarc)  területen
érvényes  helyi  vidékfejlesztési  stratégia megvalósulása érdekében a korábban LEADER Helyi
Akciócsoport címhez kapcsolódó összes feladatát, jogát és kötelezettségét átvállalja, amelyet az
részére  átad.  Különösen:  a  vidékfejlesztés  társadalmi-gazdasági  szerepének  erősítése,  a
fenntartható fejlődés elősegítése. Hozzájárulás az innovatív vidéki közösségek kialakulásához, az
együttműködési képességek és a szervezettség javításához. A vidék gazdaságának fellendítése, a
munkalehetőségek  bővítése,  a  megélhetés  biztonságának  támogatása.  Hozzájárulás  a  területi,
szociális,  foglalkoztatási  és  vidékfejlesztési  forrásokhoz  való  hozzájutáshoz,  azok  hatékony
felhasználásához. A vidék értékeinek tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, megismertetése
a helyi közösségekkel, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése. Ismeretterjesztés, felvilágosítás. A
vidékfejlesztés és LEADER-módszertan hazai és európai uniós tapasztalatainak megismertetése
és alkalmazása.  A tapasztalat-  és információcsere  biztosítása  LEADER akciócsoportok,  hazai
regionális fejlesztő szervezetek és más EU tagországok között. Rendezvények, ismeretterjesztő
programok,  konferenciák,  képzések  tapasztalatcserék,  szakkörök,  táborok  szervezése.
Tájékoztatás  az  írott,  elektronikus  sajtón  és  lakossági  fórumokon  keresztül.  Kiadványok,
könyvek, tanulmányok, filmek, videók, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs
szolgáltatások.  Szakemberek  megnyerésével  és  bevonásával  tanácsadás  nyújtása,  mentori
tevékenység folytatása. Vidéki integrált közösségi szolgáltatások fejlesztése, karbantartása. 
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A szervezet képviselője:

Dr. Hajas Pál
Anyja neve: Perneki Margit
Lakóhelye: 3053 Kozárd, Bem út 2.
Állampolgársága: magyar
Egyesületben betöltött tisztsége: elnök
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviselői megbízás időtartama: határozott, 5 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. május 28.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz
- a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon
kívül  helyezése  iránt  a  szervezet  székhelye  szerint  illetékes  törvényszék  előtt.  A  per
megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I n d o k o l á s:

A  Cserhátalja  Vidékfejlesztési  Egyesület  képviselője  2018.  június  29. napján  benyújtott
kérelmében arról tájékoztatta a törvényszéket, hogy az egyesület egyes vezető tisztségviselőinek
személye, célja és az alapszabálya módosult, valamint a közgyűlés döntött az egyesület idegen
nyelvű elnevezéséről, melyek alapján az egyesület nyilvántartott adatait módosítani szükséges. 
A  képviselő  tájékoztatta  a  törvényszéket  továbbá  arról  is,  hogy  az  egyesület  eleget  tett  a
közhasznúvá válás törvényi feltételeinek, ezért a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt
is kérelmet nyújtott be.

A  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cnytv.)  44.  §  (8)  bekezdésében  foglaltak  értelmében  a
törvényszék a fenti két kérelemről egy eljárásban döntött.

A Balassagyarmati  Törvényszék  hiánypótlásra  hívta  fel  a  kérelmezőt  tekintettel  arra,  hogy a
változásbejegyzés  iránti  kérelem  nem  felelt  meg  a  Cnytv-ben  szabályozott  jogszabályi
követelményeknek. A kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.
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A Cnytv.  37.  §  (1) bekezdésében foglaltak  szerint  alkalmazandó Cnytv.  30.  §  (1) bekezdése
alapján,  ha  a  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelem  áttételének  vagy  hivatalból  történő
elutasításának  nincs  helye,  és  nem  kell  a  kérelmezőt  a  hiányok  pótlására  felhívni,  vagy  a
kérelmező  a  hiánypótlási  kötelezettségének  eleget  tett,  a  bíróság  a  szervezetet  legkésőbb  a
kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi. 

A  Balassagyarmati  Törvényszék  a  kérelem  és  mellékletei  alapján  megállapította,  hogy  a
szervezet  eleget  tett  a  nyilvántartás  módosítására  vonatkozó,  a  Cnytv.-ben  szabályozott
jogszabályi  követelményeknek,  valamint  a  közhasznú  jogállás  nyilvántartásba  vételére
vonatkozó,  Cnytv-ben  és  a  2011.  évi  CLXXV.  törvényben  (Ectv.)  foglalt  jogszabályi
követelményeknek,  az  alapszabály  megfelel  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.
törvény  (Ptk.)  és  az  Ectv.  rendelkezéseinek,  ezért  a  törvényszék  a  rendelkező  részben
foglaltaknak megfelelően határozott.

A végzéssel szembeni fellebbezés kizárása, illetve a végzéssel szembeni perindítás joga a Cnytv.
46/A. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Balassagyarmat, 2018. október 25.

Dr. Fabók Katalin sk.
 törvényszéki titkár


		2018-10-26T10:06:23+0200
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




