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Előterjesztés a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
Közgyűlésének  

 
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

2019. évi egyszerűsített beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és véleménye 
a 2020. évi gazdálkodási tervről 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), az új Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, valamint az Egyesület alapszabálya alapján az Ellenőrző 
Bizottság jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület közgyűlésétől, illetve 
munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. A Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és 
annak összehívását kezdeményezni. Az Ellenőrző Bizottság a COVID 19 
járványhelyzetre tekintettel jelen dokumentummal elektronikus úton tájékoztatja az 
Egyesület legfőbb szervét.  
 
I. Jelentés a 2019. évi beszámolóról. 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (Egyesület) 2019. évi beszámolóját a PK-
542-es „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és 
közhasznúsági melléklet” elnevezésű dokumentum tartalmazza. A formanyomtatványt 
kiegészítendő a 2019. évre vonatkozóan is elkészült egy részletes szöveges beszámoló 
az Egyesület tevékenységéről.  
Az Ellenőrző Bizottság az előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket teszi:  
1. A beszámoló tárgya az Egyesület 2019. évi tevékenysége, az előterjesztés kitér az 

Egyesület munkaszervezetének tevékenységére, a LEADER helyi felhívásokhoz 
kapcsolódó tájékoztatási tevékenységre és a felhívások alapján beérkező támogatási 
kérelmek ügyintézésére. Az Ellenőrző Bizottság a PK-542-es formanyomtatvány 
formai és tartalmi korlátaira tekintettel, az előző évekhez hasonlóan továbbra is 
szükségesnek tartja a tevékenységet összefoglaló részletes szöveges beszámoló 
összeállítását a tagság tájékoztatása céljából. 

2. A szöveges beszámoló második része részletesen ismerteteti az Egyesület tárgyévi 
bevételeit és kiadásait, kiemelten a 2.409.434 Ft összegű dologi kiadások 
(anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások költsége) tartalmát azzal, hogy minden 
költség a munkaszervezet által ellátandó LEADER HACS feladatokhoz és a 
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szervezet működtetéséhez kapcsolódott. A főkönyvi kivonat alapján megállapítható, 
hogy a működéshez kapcsolódóan felmerült bevételek, továbbá a működési 
kiadások, a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó költségek valamint az SZJA 1% 
felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten vannak 
nyilvántartva. 

3. Az Egyesület a 2014-2020 tervezési időszakban könyvvizsgálatra nem kötelezett, 
ezért 2019-ben nem történt könyvvizsgálat.  

4. SZJA 1%: Az Egyesület a 2019. évi rendelkező évben is kapott minimális összegű 
(5.400 Ft) felajánlást. Annak ellenére, hogy ma nagyon nehéz a civil szervezeteknek 
az 1% gyűjtése, mivel nagyon sok civil van, az Ellenőrző Bizottság javasolja a 
hangsúlyosabb internetes jelenlétet a rendelkezési időszakban.  

5. Közhasznúság: Az Egyesület 2018-ban kapta meg a közhasznú státuszt. A PK-452 
formanyomtatvány 7. pontja ismerteti a közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges mutatókat, amelyekből az Egyesület mind a 3 erőforrás ellátottsági 
mutatót és 1 társadalmi támogatottság mutatót teljesített a tárgyévben, így 
megtartotta közhasznú jogállását. 

6. A közhasznú tevékenység eredménye 610 ezer forint, az eszközök és források 
egyező végösszege 8.189 ezer forint, a vállalkozási eredménye 0 Ft, az Egyesület 
vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

II. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a 2020. évi gazdálkodási tervről. 
A 2020. évi gazdálkodási tervben a munkaszervezet működése a 2014-2020 tervezési 
időszak LEADER - működési és animációs költségek támogatása alintézkedés terhére 
kerül finanszírozásra. A költségvetés tervezett számösszegeiből megállapítható, hogy 
az előző évekhez hasonlóan a munkaszervezet működési költségei a jelenlegi 
ismeretek alapján rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően, költségtakarékosan 
vannak tervezve. Az éves működésre tervezett 11,9 millió forint nem haladja meg 
jelentősen a Helyi Fejlesztési Stratégiában a tárgyévre beütemezett működési forrást.  
 
A fentiekben megfogalmazottak alapján az Ellenőrző Bizottság az egyszerűsített 
éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a 2020. évi gazdálkodási tervet 
elfogadja, a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősíti, és annak elfogadását 
javasolja. 
 
Ellenőrző Bizottság nevében, Csépe Attila elnök: ……………………………………. 
 
 
Kelt: Kozárd, 2020. szeptember 11. 


