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Az Egyesület bemutatása 

 
1. Az Egyesület alapítási és működési adatai 
 
1.1. Az Egyesület cégneve: 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
 
Rövidített cégnév: 
Cserhátalja Egyesület 
 
1.2. Az Egyesület székhelye: 3053 Kozárd, Fő út 12. 
 
1.3. A cégbejegyzés adatai: 
Alapító okirat kelte: 2012. március 21. 
Bejegyzés kelte: 2012. április 12. 
Bejegyzés lajstromszáma: Pk.60.009/2012. 
Nyilvántartási szám: 12-02-0001842 (Balassagyarmati Törvényszék) 
 
1.4. Adószám: 18284988-1-12 
 
1.5. Statisztikai jelzőszáma: 18284988-8413-529-12 
 
1.6. Bankszámla számok: 
Folyószámla szám: 14100639-20264049-01000006 
Számlavezető pénzintézet: Sberbank Magyarország Zrt.  
 
1.7. Az Egyesület képviselete, cégjegyzése: 
1.7.1. Dr. Hajas Pál elnök az egyesületet önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cégjegyzés 
akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írja alá a 
nevét hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően. 
1.7.2. Az Egyesület bankszámlájáról történő rendelkezéshez az elnök és a munkaszervezet-
vezető együttes aláírása szükséges. 
 
1.8. Az Egyesület tagjai és törzstőkéje: 
1.8.1. Az Egyesület tagjai: A tagok listája az Egyesület nyilvántartásaiban folyamatosan 
frissülnek. A nyilvántartott egyesületi tagok száma december 31-én 65 tag, a közszférát 25, a 
civil szférát 14 és a vállalkozói szférát 26 tag képviselte. 2016-ban 1 önkormányzat kérte 
tagsági felvételét az Egyesületbe, valamint 1 civil szervezet és 1 vállalkozás jelentette be 
tagsági jogviszonyának megszüntetését. 
1.8.2. Az Egyesület törzstőkéje: Az Egyesület törzstőkével nem rendelkezik. 
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1.9. Az Egyesület célja: 
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).  

 
Beszámoló a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

2016. évi működéséről 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS (Egyesület) legfontosabb feladata 
2016. évben a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
kidolgozása volt. A stratégiaalkotás folyamata hivatalosan 2015. november 1-én kezdődött 
meg, a HFS-ek elkészítésének elősegítését célzó VP-19.1-15 pályázati felhívásra 2015. 
december 18-án nyújtotta be az egyesület a támogatási kérelmet. A térségi fejlesztési 
elképzelések összegyűjtése érdekében projektötlet gyűjtés indult, a stratégia főbb 
irányvonalainak kialakítása során kiemelt hangsúlyt kaptak a tervezési területet érintő 
Operatív Programok, országos stratégiák, megyei és térségi és határmenti területfejlesztési 
programok, koncepciók, helyzetelemzések. A tervezés a teljes tagság és az érdeklődők 
számára folyamatosan hozzáférhető volt, az Egyesület 2016. február 22. – március 4. között 
HFS Fórumheteket tartott a dokumentum társadalmasítása érdekében. Az elnökség által 
megvitatott HFS „draft” verzióját március 16-án fogadta el a közgyűlés, a stratégia 
elkészítésére benyújtott kérelem támogató okirata április 5-én került kézbesítésre, a tervezetet 
az Irányító Hatóság (IH) részére az első kifizetési kérelem mellékleteként küldtük meg. A 
HFS végső változata az IH által április 22-én érkezett észrevételeket alapul véve került 
átdolgozásra, elfogadására a május 25-én megtartott közgyűlésen került sor.  
 
A HFS megvalósítás időszaka 2016. június 11-től indult, az IH július 27-én küldte meg a HFS 
szakmai értékelést, és az Egyesület LEADER HACS-ként való elismeréséről szóló 
dokumentumot. Az Egyesület 2016. decemberében egy IH tájékoztatás és a támogató okirat 
módosítása során értesült arról, hogy mind a LEADER fejlesztési forrás, mind a működési 
forrás csökkentésre került a 2007-2013 tervezési időszak ÚMVP jogcímei vonatkozásában a 
programozási időszakon áthúzódó kötelezettségek miatt. A június – decemberi időszakban az 
IH munkatársainak szakmai konferenciákon és régiós értekezleteken adott iránymutatása 
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alapján megkezdődött a LEADER forrásra vonatkozó pályázati felhívások kidolgozása. A 
Vidékfejlesztési Program (VP) folyamatosan megjelenő felhívásai kapcsán kiemelt figyelmet 
fordítottunk az információátadásra a potenciális kedvezményezetti kör tájékoztatása 
érdekében. A térségek közötti és nemzetközi együttműködések előkészítése is megkezdődött, 
augusztusban a Peipsi-Alutaguse észt helyi akciócsoport látogatott el Kozárdra. A 
munkaszervezet vezetője, mint az Észak-magyarországi LEADER HACS-ok régiófelelőse 
részt vett az IH által összehívott szakmai munkacsoport értekezleteken, egyeztetéseken, a 
LEADER Egyesületek Szövetsége rendezvényein, elnökségi ülésein, közgyűlésein, valamint 
szavazati jogú tagként a LEADER HACS-ok képviseletében a VP Monitoring Bizottsági 
Ülésein.  
 
Az új programozási időszak indítása, egyben a 2016. év finanszírozása rendkívüli terhet rótt 
az Egyesületre, a HFS tervezési költségekre 2016. április 11-én és július 31-én benyújtott 
kifizetési kérelmek elbírálását követően május és augusztus hónapban, két részletben (60%-
40%) került átutalásra a 9 millió forint támogatási összeg. A június 11. – december 31. közötti 
időszak közvetlen személyi jellegű költségeinek lehívása érdekében 2017. április 16-án 
benyújtott kifizetési kérelem feldolgozása jelen beszámoló megírásakor zajlik. Mindezek 
ellenére a támogató okiratban rögzített infrastrukturális és személyi állományi feltételek 
biztosítása folyamatos volt a munkaszervezeti feladatok ellátása érdekében. Az Egyesület 
költségvetését a tárgyévben is szigorú fegyelem jellemezte a kiadások minimálisra 
csökkentésével. A vezetékes telefon, internet, könyvelés, webhosting szolgáltatások díja nem 
változott, a mobiltelefon szolgáltatás esetében egy kedvezőbb díjcsomagra való áttéréssel a 
több mint 5 éves mobiltelefon készülékek cseréjére is sor került, havi részletfizetéssel történő 
törlesztés keretében. A munkaszervezet 3 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkavállalóval működött, 
a munkaszervezeti iroda továbbra is a 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz alatti épületben várja 
személyes tájékoztatásra az érdeklődőket. Weboldalunk (www.cserhatalja.eu) és facebook 
oldalunk (www.facebook.com/@cserhataljaHACS) rendszeresen frissül a legújabb pályázati 
felhívások, térségi rendezvények és információk közzétételével, amelyeket havonta legalább 1 
alkalommal hírlevél formájában is kiküldünk megközelítőleg 168 e-mail címre. Az elmúlt 
évben az Egyesület ellenőrző bizottsága 1, elnöksége 3, továbbá a közgyűlés 2 alkalommal 
ülésezett.   
 
Kozárd, 2017. május 16. 
 
 
 
  ___________________________  
 Dr. Hajas Pál 
 elnök 
 Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 


