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Az Alapítvány rövid bemutatása
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a megye városainak és településeinek
önkormányzatai, bank, vállalkozói érdekképviseletek, kamarák alapították meg. Az alapítás fı céljai a
vállalkozások alapításának elısegítése, a vállalkozói tudás-kultúra emelése, a vállalkozások piaci
pozícióinak erısítése, a vállalkozások támogatott hitelezésének beindítása, ingyenes tanácsadás és
információ nyújtása, munkahelyteremtés és munkahely megtartás elısegítése, a megyei beruházásösztönzés elısegítése, ágazati fejlesztési stratégiák és tanulmányok kidolgozása volt.
Az irodahálózatunk 1993. október 01.-tıl kapcsolódott be az Európai Unió PHARE segélyprogramjába, melynek keretében 2000.-ig anyagi és szakmai támogatást kaptunk programjainkhoz.
Ezt követıen az Alapítvány önállóan pályázik és valósít meg különbözı vállalkozásfejlesztési
programokat, projekteket Hajdú-Bihar megyében, illetve külföldi partnereivel egyes határon túli
területeken. Tevékenységünk két részre osztható. Az elsı az alapszolgáltatások, amelyek közé az
információnyújtás, a tanácsadás, és a hitelprogramok menedzselése tartozik. Emelt szintő
szolgáltatásaink között elsısorban a pályázatkészítést, a különbözı típusú vállalkozásfejlesztési
programok menedzselését, az oktatást kell megemlítenünk.
Annak érdekében, hogy céljaink minél szélesebb körben teljesülhessenek, már az alapítás kezdete óta
vállalkozásfejlesztési irodákat mőködtetünk a megye több pontján: Berettyóújfaluban,
Hajdúböszörményben, és Hajdúnánáson, valamint Püspökladányban, a Vállalkozók Házában.
A legfontosabb változás az Alapítvány életében mindig is a folyamatos alkalmazkodás volt az
ügyfeleink a vállalkozók és a vállalkozások igényeinek megfelelıen. Ennek megfelelıen 2000. óta az
MSZ EN ISO 9001:2001 minıségirányítási rendszer szerint dolgozunk, amely teljes egészében lefedi
a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási területeinket. Folyamatos fejlesztéseket végzünk a
szolgáltatási termékeink minıségén és választékán, az információ vállalkozásokhoz eljuttatásának
módszerein, infrastruktúránk bıvítésén, humán erıforrásunk folyamatos képzésének területén.
Bátran állíthatjuk, hogy Alapítványunk több mint egy évtizede meghatározó szerepet játszik a megye
kis- és középvállalkozóinak fejlesztésében. Mind önállóan, mind kül-, és belföldi partnereinkkel
együttmőködve több száz olyan projektet valósítottunk meg, amely számottevıen segítette ügyfeleink
növekedését, piacra jutását, üzleti, határ menti kapcsolatainak szélesítését, menedzsmentjének és
alkalmazottainak felkészültségét, stb. Az irodahálózatunk révén a megye egész területén jelen
vagyunk, így arányosan, ugyanakkor a helyi, illetve területi sajátosságokat figyelembe véve tudjuk
programjainkat kialakítani, megszervezni és végrehajtani.
Az utóbbi évek legjelentısebb projektjeink az alábbiak voltak:

 2004-2007 GVOP 2.2.1. Tanácsadási Programjának megvalósítása, melynek keretében
5416 alap és emelt szintő tanácsadást adtunk;

 A PHARE CBC nagyprojekt keretén belül 2006.-ban Püspökladányban átadásra került a
mintegy 800 m2-es „Vállalkozók Háza”, 96 M Ft-os beruházásunk keretében;

 A Mikrohitel Program keretében évente 120-150 vállalkozó jut hozzá a kedvezı
kamatozású hitelekhez. Az alapítás óta mintegy 2.200 vállalkozó élt ezzel a lehetıséggel;
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A 2007. évi munkaprogram fıbb irányelvei
Az alábbiakban ismertetem azon szempontokat és irányelveket, amelyek döntıen
meghatározták az Alapítvány 2007. évi munkáját.
1. Tanácsadási Program végrehajtása.
 A 2004. 04. – 2007. 04. idıszakra esı tanácsadási program teljes idıszakára tervezett
90 millió Ft támogatást teljes mértékben le tudtuk hívni. 2007-ben ebbıl a programból
12,7 millió Ft-ot hívtunk le.
 Az Országos Vállalkozásfejlesztési Konzorcium Kht. vezetısége erıteljesen lobbizott
annak érdekében, hogy a következı idıszak GOP programjai között szerepeljen egy
hasonló tanácsadási program, amelyre jó eséllyel pályázhatott volna a hálózat. Ez a
projekt nem került be a központi programokba, hanem a regionális OP-ban van,
amelyekre viszont a vállalkozók direktben pályázhatnak. Egy másik a tanácsadási
program fıleg Mikrohitel és Mikrohitel Pluszhoz kapcsolódna a JEREMY programon
belül. Ezt a Magyar Fejlesztési Bank vezetısége is támogatja.
 A program sikeresebb lebonyolítása érdekében javítani kell a pénzek gyorsabb
lehívásán, elılegek lehívásának lehetıségén, a tanácsadás hatékonyságán, (elkészített
pályázatok száma, beruházások indítása, hitelek kihelyezése, munkahelyteremtés,
innovációs folyamatok beindítása, vállalkozások versenyképességének javítása).
2. A másik legfontosabb mőködési terület a hitelprogramok hatékony mőködése, a
hitelpaletta bıvítése.
 Többféle alapból végzi hitelezési tevékenységét az Alapítvány. 2007-ben ezzel
jelentısen bıvültek hiteleink forrásai.
–

Országos Mikrohitel Alap az MVA kezelésében egyszerősített, gyorsított
lehívással.

–

Helyi 330 millió Ft-os Mikrohitel Alap banki folyósítás kiiktatásával, gyorsított
kifizetéssel.

–

Az Magyar Fejlesztési Bank Mikrohitel Plusz hitelprogramja, amelyet 2013.
december 31-ig meghosszabbítottak.

–

SCORE-hitel és a Hajdú-Bihar Kisvállalkozói Hitel programokat egyenként felül
kell vizsgálni. A SCORE hitelt, mint az energiatakarékosság céljára létrehozott és
átadott hitelalap mőködését fel kell éleszteni, különös tekintettel az energia árak
alakulására.

–

A Hajdú-Bihar Kisvállalkozói Hitel mőködését az elınytelen kondíciók miatt
célszerő felülvizsgálni.

–

Az OTP, a K&H és a Polgári Takarékszövetkezet más hitelkonstrukcióinak
bankügynöki formában történı mőködtetése a tömeges igénytıl messze elmarad,
mint megoldás egyedi esetekre alkalmazható, ez jelentıs bevételt az
Alapítványnak nem hoz.
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3. A harmadik fontos pillér az Inkubátorház gazdaságos mőködtetése
 Az Inkubátorház mőködését önfenntartóvá kell tenni, az Inkubátorház betelepítésével.
 Pályázatkészítés a
kompenzálására.

betelepített

vállalkozók

mőködési

(bérleti)

költségeinek

 Pályázatkészítés és beadás az innovációs tevékenység elısegítésére az innovációs
tanácsadás és képzés támogatására.
4. Elnyert pályázatok megvalósítása
 A Baross Gábor Program keretében a 2007. május 31.-ig megvalósított „Innovációs
Oktatás és Tanácsadás Vállalkozások részére az Észak-alföldi régióban” pályázat
2007. évben realizálódó bevétele mintegy 10 millió Ft.
5. Az NFT II-n belül 2007-ben több pályázati csatorna nyílik meg, amelynek lehetıségeivel
az Alapítványunk aktívan élni fog.
A pályázatokhoz a saját erı rendelkezésre áll.
A pályázatok közül különösképpen koncentrálni kell a:
 határmenti vállalkozók közötti együttmőködést segítı programokra,
 a vállalkozások hálózati együttmőködését segítı programokra,
 vállalkozások versenyképességét javító programokra,
 vállalkozások innovációs folyamatokba való bekapcsolódását,
technológia honosítását, adoptálását segítı programokra.

korszerő

A fenti és a még várható pályázati lehetıségek megalapozzák a 2008. év indítását.
6. Együttmőködés folyamatos fenntartása a kistérségi társulásokkal, kamarai
kirendeltségekkel, ipartestületekkel, alapító önkormányzatokkal. Folyamatos részvétel,
jelenlét a fenti szervezetek által szervezett fórumokon, kiállításokon, vállalkozói
rendezvényeken.
7. Az Alapítvány szolgáltatásai marketingjének javítása elsısorban úgy, hogy minél több
személyes kontaktus legyen az érdeklıdı vállalkozásokkal, azáltal, hogy a hirdetések
mellett vállalkozói fórumok szervezése, vállalkozók telephelyi felkeresése, helyszíni
tanácsadás fokozása.
Vállalkozások, már meglévı partnereink monitoring tevékenységének fokozása
érvényesüljön.
8. Az Alapítvány tevékenységei közül fokozottan elıtérbe kívánjuk helyezni a képzéseket.
Igény van színvonalas képzésekre az EU-s pályázati ismeretek témakörében, illetve a
vállalkozóvá válási képzésekre a megyében nagy létszámú leépítések során elbocsátott
dolgozók részére. Az Eastern Sugar Zrt (Kabai Cukorgyár) elbocsátandó dolgozói részére
(60 fı) már megvalósult egy 4x4 órás képzésünk, mely referenciaként szolgál további
képzések megvalósításához.
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
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Az Alapítvány programjainak részletes ismertetése
A következı oldalakon – a projektek kezdési idıpontjainak sorrendjében – ismertetjük
a hálózati- a projektfejlesztési és a mikro-hitel divízió 2007. évi programjait, tevékenységeit,
felsorolva azokat a korábbiakat is, amelyeknek kezdése az elızı években történt.
Alapszintő tanácsadói szolgáltatás

A projekt (pályázat) címe:
Kedvezményezett (HVK / ügyfél):
A pályázat kiírója, finanszírozója:
Cél:

Célcsoport:
A megvalósításban közremőködı
partner(ek):
A megvalósításban közremőködı
munkatárs(ak):
Idıtartam:
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €):
Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
Saját erı (Ft. és/vagy €):
A támogatás %-a:
Végrehajtandó programok,
tevékenységek:
Számszerősíthetı eredmények:

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
GKM
A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások
piaci
versenyképességét
javító
tanácsadói
szolgáltatások támogatása, hogy a szektor minél
költségtakarékosabb módon és szélesebb körben tudja
igénybe venni ezt a szolgáltatást
mikro-, kis- és középvállalkozások
A külsı tanácsadói hálózat tagjai
A hálózati és a mikro-hitel divízió munkatársai
2004. április 15. – 2007. április 15.
12.741,- eFt. (2007. 01. – 2007. 04. 15. idıszakra)
12.741,- eFt. (2007. 01. – 2007. 04. 15. idıszakra)
0,- Ft.
100
Információnyújtás
Tanácsadás
Pályázatok készítése
Ügyfelek száma: 718 fı (2007. 01. – 2007. 04. 15.)
Ebbıl





A projekt jelenlegi státusza:
Szöveges ismertetı:

Elektronikus tanácsadást kapott:
0 fı
Alapszintő tanácsadást kapott:
210 fı
Helyzetáttekintı tanácsadást kapott: 465 fı
Speciális tanácsadást kapott:
43 fı

Az 2007. évre lehívott támogatás teljes összege
12.741,- eFt.
megvalósítás alatt
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
A Helyi Vállalkozói Központok hálózata az alapszintő
tanácsadási programot országos lefedettséggel, a kis- és
középvállalkozásokkal történı napi kapcsolattartással
és ügyfélközpontú végrehajtással, EU kompatibilis
módon egységes, szabványosított formában, az EU
esélyegyenlıségi alapelvének érvényesítésével hajtja
végre jelen központi program keretében 2004-2007
között.
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Innovációs oktatás és tanácsadás vállalkozások
részére az Észak–alföldi régióban
Kedvezményezett (HVK / ügyfél): HBM VFA
A pályázat kiírója, finanszírozója: INNOVA Észak-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség
Cél:
Az
Észak-alföldi
régió
kisés
középvállalkozásainak innovációs ismeretanyag
átadása,
illetve
kapcsolatépítés
hasonló
vállalkozásokkal.
Célcsoport:
Kis és középvállalkozások
A megvalósításban közremőködı partner(ek):
A megvalósításban közremőködı Vántus Viktor
munkatárs(ak):
Erıss Tamás József
Bistey Judit
Tóth István
Barkó Judit
Koczka Ferenc
Tóth Rita
Idıtartam:
2006. 03. 01. – 2007. 05. 31.
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €): 12.342.000 Ft
Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
9.873.000 Ft
Saját erı (Ft. és/vagy €):
2.469.000 Ft
A támogatás %-a:
80%
Végrehajtandó programok,
Eszközök beszerzése
tevékenységek:
Oktatások, tréningek lebonyolítása
Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása
Számszerősíthetı eredmények:
Megvalósult tevékenységek :
 6 db innovációs oktatás
 3 db tanulmányút
 600 db innovációs tankönyv
 2 kiállítás és szakmai nap
 1 db záró konferencia
A projekt jelenlegi státusza:
megvalósítás alatt –
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
Szöveges ismertetı:
A teljes tervezett projekt valamennyi tevékenysége
megvalósult.
A záró jelentést határidıre
elküldtük, melyet a közremőködı szervezet
elfogadott. A végleges költségvetés: 13.241.373
Ft, melynek megfelelıen a teljes támogatási
összeget le tudtuk hívni. 2007. szeptember 19-én
az utolsó esedékes összeg is megérkezett a
közremőködı szervezettıl.
A projekt (pályázat) címe:
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A projekt (pályázat) címe:

Pályázatkészítés az ügyfeleink részére

Kedvezményezett (HVK / ügyfél): HVK ügyfelek
A pályázat kiírója, finanszírozója: Cél:
A HVK ügyfelei részére pályázatkészítési
szolgáltatás nyújtása.
Célcsoport:
Mikro-, kis-, és középvállalkozók
A megvalósításban közremőködı
partner(ek):
A megvalósításban közremőködı A hálózati és projekt fejlesztési divízió
munkatárs(ak):
munkatársai
Idıtartam:
2007. 01. 01. – 12. 30. Folyamatosan
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €): –
Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
–
Saját erı (Ft. és/vagy €):
–
A támogatás %-a:
–
Végrehajtandó programok,
Promóció
tevékenységek:
Igényfelmérés
Információnyújtás, tájékoztatás
Szerzıdéskötés
Pályázatkészítés
Elszámolás
Számszerősíthetı eredmények:
A pályázat készítési tevékenységünk a Mikrohitel
és Mikrohitel plusz pályázatokra épült, miután a
vissza nem térítendı pályázatok jó része nem
illetve nehezen teljesíthetı feltételekkel került
kiírásra. 2007. december 31.-ig összesen 47 db
pályázatot készítettünk el ügyfeleink részére.
A projekt jelenlegi státusza:
megvalósítás alatt –
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
Szöveges ismertetı:
A 2007. évben tervezett pályázati kiírások
folyamatosan késtek, ennek megfelelıen ugyan a
pályázati tanácsadásra nagy volt az igény, konkrét
pályázatok írására kisebb lehetıségeink voltak a
tavalyi évhez képest. A Mikrohitel és Mikrohitel
Plusz pályázatok írása tette ki egész évben az
igények nagyobb részét. A rezsi és bérköltség
növekedése miatt indokolttá vált, hogy a közel 3
éve
változatlan
pályázatkészítési
díjakon
módosítsunk, ami 2007. február 15–tıl megtörtént.
Ennek eredményeként a tavalyi pályázatkészítési
bevételt idén is el tudtuk érni.
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A projekt (pályázat) címe:

A vállalkozások EU felkészítését és
felzárkóztatását elısegítı képzési és
szakoktatási program Szatmár megyében

Kedvezményezett (HVK / ügyfél): Hajdú-Bihar
Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
A pályázat kiírója, finanszírozója: Új Kézfogás Közalapítvány
Cél:
A romániai kis és középvállalkozások EU
felkészítése
Célcsoport:
Szatmár megyei magyar kis- és középvállalkozók
A megvalósításban közremőködı Szatmárnémeti Kis- és Középvállalkozásokat
partner(ek):
Segítı Központ
A megvalósításban közremőködı Koczka Ferenc
munkatárs(ak):
Bistey Judit
Idıtartam:
2006. szeptember 1. – 2007. május 31.
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €): 7.600.000,- Ft.
Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
2.000.000,- Ft.
Saját erı (Ft. és/vagy €):
5.600.000,- Ft.
A támogatás %-a:
26%
Végrehajtandó programok,
Képzések megtartása
tevékenységek:
Információs anyag elkészítése és terjesztése
Számszerősíthetı eredmények:
Öt, egyenként 3 napos (összesen 120 órás)
tanfolyam megtartása a Szatmár megyei KKV-k
részére (kb. 200 fı)
600 db Információs kiadvány (CD) készítése és
terjesztése a KKV-k körében.
Egy képzés 2006-ban megvalósult. Négy további
képzésre 2007.-ben került sor.
A projekt jelenlegi státusza:
megvalósítás alatt –
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
Szöveges ismertetı:
A projekt célja a határon túli vállalkozások
versenyképességének
növelése,
az
EU-s
követelményrendszer megismertetésével, az EU-s
ismeretek oktatásával. A fı hangsúlyt a
csatlakozást követı változások bemutatására, a
szabályozórendszer
megismertetésére,
a
nemzetközi
munkamegosztásba
történı
bekapcsolódás új lehetıségeire, a támogatási,
pályázati rendszerek sajátosságainak bemutatására
helyeztük.
Ennek
érdekében
oktatásokat
szerveztünk, valamint nyomtatott és elektronikus
kiadványokat készítettünk és terjesztettünk a
térség mikro-, kis-, és közepes vállalkozói részére.
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Az Eastern Sugar Zrt volt alkalmazottainak
képzése
Kedvezményezett (HVK / ügyfél): Hajdú-Bihar
Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
A pályázat kiírója, finanszírozója: Eastern Sugar Zrt. (Kabai Cukorgyár)
Cél:
Az elbocsátott dolgozók vállalkozóvá válásának
elısegítése
Célcsoport:
Az Eastern Sugar Zrt bezárása miatt elbocsátott
dolgozók
A megvalósításban közremőködı partner(ek):
A megvalósításban közremőködı Bistey Judit
munkatárs(ak):
Tóth István
Idıtartam:
2007. 01. 08. – 2007. 05. 31.
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €): 1.350.000 Ft + ÁFA.
A projekt (pályázat) címe:

Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
Saját erı (Ft. és/vagy €):
A támogatás %-a:
Végrehajtandó programok,
tevékenységek:

1.350.000 Ft + ÁFA.
0
100 %
- Oktatási anyag kidolgozása
- Tananyag sokszorosítása a hallgatók részére
- Oktatás megvalósítása 3 csoportban összesen 60
fı részére a Eastern Sugar Zrt oktató termeiben

Számszerősíthetı eredmények:

A projekt megvalósítása érdekében kidolgozásra került
egy 3 részbıl álló tananyag (Vállalkozói alapismeretek
– 60 old., Gazdasági társaságok – 56 old., Üzleti terv
készítése – 50 old.).
A képzés 2 csoportban összesen 45 fı részére
megvalósult, 4x4 órás képzés keretében (heti 1
alkalommal). Számlázásra és kifizetésre került a 45 fı
képzése összesen 1.012.500 Ft + ÁFA összegben.
A 3. csoport részére az oktatás 2007. május 15., 17.,
22. és 24-én törtét, alkalmanként 4 – 4 órában.
Számlázás az oktatás befejezését követı napon
megtörtént, (337.500,- Ft) így a szerzıdés teljes
összege kifizetésre került.

A projekt jelenlegi státusza:
Szöveges ismertetı:

megvalósítás alatt –
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
Az Alapítvány az Eastern Sugar Zrt (Kabai Cukorgyár)
Humánpolitikai vezetésének felkérésére a gyár
bezárása miatti nagyszámú elbocsátások okozta
problémák enyhítésére az elbocsátott dolgozók
vállalkozóvá válását elısegítı programban aktívan
közremőködött. A szerzıdésnek megfelelıen 2007.
február és május között 4 x 4 órás képzést valósítottunk
meg 60 fı részére 3 csoportban „Vállalkozóvá válás
segítésének folyamata, vállalkozások alapításának
ismeretei” címmel, mely képzéshez a tananyag
kidolgozását és az oktatást is az Alapítvány
munkatársai végezték.
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Partnerségben az Eurorégióért
Interreg III/A Magyarország – Románia és
Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon
A projekt (pályázat) címe:
Átnyúló Együttmőködési Program 2004 – 2006
HU – RO – SCG – 1/199
Kedvezményezett (HVK / ügyfél): Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat
A pályázat kiírója, finanszírozója: VÁTI
Cél:
Határon átnyúló hatással is bíró pályázatkészítésre,
projektmenedzselésre vonatkozó tanácsadás
Célcsoport:
Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások
A megvalósításban közremőködı partner(ek):
A megvalósításban közremőködı Vántus Viktor
munkatárs(ak):
Bistey Judit
Koczka Ferenc
Tóth István
Erıss Tamás
Idıtartam:
2006. 04. 22. – 2007. 10. 15.
Teljes költségvetés (Ft. és/vagy €): 3.800.000 Ft + ÁFA
Ebbıl támogatás (Ft. és/vagy €):
3.800.000 Ft + ÁFA
Saját erı (Ft. és/vagy €):
A támogatás %-a:
100%
Végrehajtandó programok,
 Résztvevık felkutatása,
tevékenységek:
 ajánlattétel,
 tanácsadás megvalósítása maximum 8
óra/szervezet,
 dokumentálás.
Számszerősíthetı eredmények:
42 tanácsadás megvalósult a 45 pályázó
szervezetbıl. A teljes elszámolás benyújtva. A
teljes számlaösszeg összesen 3.360.000 Ft + ÁFA.
Az összeg 5%-át az Önkormányzat utalja, míg a
fennmaradó rész a VÁTI KHT-tól érkezik.
A tervezett költségvetéstıl való eltérés a projekt
elszámolási csomagjainak kötöttsége miatt történt.
Az eddig megérkezett összeg 1.680.000 Ft + ÁFA
A projekt jelenlegi státusza:
megvalósítás alatt –
elszámolás alatt – elszámolt, lezárt
Szöveges ismertetı:
Tanácsadás szervezetenként 8 órában 42 olyan
szervezet részére valósult meg, amelynek nincs
meg az adottsága önálló pályázatkészítésre,
programmenedzselésre.
Összes tanácsadási óra: 336.
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A 2007. évi egyéb tevékenységeink

A Kistérségi Innovációs Szolgáltató és Képzı Központ mőködtetése
1. Az inkubátorház átadása után megkezdett betelepítést segítı marketing tevékenység
folytatása a 2007. gazdasági évben.
Feladatok:
 helyi sajtóban történı reklám és ismertetı kampányok lebonyolítása,
 helyi kábel TV-ben elkezdett hirdetések folytatása,
 a határon túli területeken hirdetések közzététele
2. Inkubátorház szolgáltatásainak terjesztése érdekében az aliroda vezetı és marketing
tevékenység segítségével a kistérség vállalkozói részére
 sajtó kampány a helyi újságokban,
 helyi kábel TV reklámok,
 kapcsolat felvétel (helyi kamara, IPOSZ, HVI),
 kistérség polgármesterinek meghívása – inkubátorház bemutatása.
3. Nyújtott szolgáltatások
 tanácsadás (gazdasági és pályázati),
 oktatások szervezése,
 szakmai fórumok, tájékoztatók szervezése,
 üzletember találkozók szervezése,
 hitel programok bemutatása, terjesztése,
 hitelkérelmek készítése,
 pályázatok készítése,
 iroda bérbeadás,
 mőhely bérbeadás,
 oktatóterem bérbeadás,
 cégátvilágítások végzése, szakmai tanácsok kialakítása, végrehajtás segítése.
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Pályázatkészítés, illetve pályázatokba való bekapcsolódás
Az Alapítvány 2007.-ben egyrészt önállóan, másrészt más szervezetekkel együttmőködve
több pályázatot adott be. Az eddig beadott pályázataink a következık:
A pályázat címe

A beadás dátuma

A pályázat státusza
2008. április 9.

2007. 03. 10.

Nem nyert

2007. 04. 25.

Nyert

2007. 05. 11.

Nem nyert

2007. 05. 11.

Nem nyert

2007. 05. 11.

Nem nyert

2007. 11. 09.

Nyert

2007. 10. 10.

Nem nyert

2007. 11. 16.

Nyert

2007. 11. 15.

Nem nyert

2007. 11. 15.

Nyert

2007. 11. 29.

Nem nyert

Helyi Vidékfejlesztési Iroda mőködtetése
(Püspökladány, Balmazújváros, Debrecen)
NCA Észak-alföldi regionális civil
szervezetek mőködésének támogatása
NCA Nemzetközi tapasztalatok hazai
elterjesztésének támogatása (román partner)
NCA Nemzetközi tapasztalatok hazai
elterjesztésének támogatása (lengyel partner)
NCA Civil szervezetek európai integrációs
tevékenységeinek támogatása
GOP-2007-4.1.
Mikrohitel programok Mikrofinanszírozó
szervezetek részvételével
eMOP 2.0 – 2007
„Az információs társadalom és tudásalapú
gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs
célkitőzések megvalósítása”
NETre Kész-2007
Otthon(osan) a világhálón
KKC-2007-V
„A falusi vendéglátás korszerő, uniós
normáinak megismertetése Erdélyben”
KKC-2007-V
„Közösen, sikeresen vállalkozni az EUban”
NCA-NK-07-G
„Vállalkozásfejlesztés határtalanul”

Rendezvényeken, kiállításokon való részvétel
Alapítványunk 2007.-ben is részt vett a megye különbözı pontjain szervezett
kiállításokon, illetve rendezvényeken. Ezeken saját standdal képviseltettük magunkat és/vagy
egy-egy felszólalás keretén belül tájékoztattuk a jelenlévıket szolgáltatásainkról,
programjainkról, illetve a vállalkozók elıtt álló forrásszerzési és egyéb fejlesztési
lehetıségekrıl.
A következı rendezvényeken veszünk/vettünk részt, illetve szerveztük azokat:
 IX. Bihar-Bihor Expo, Biharkeresztes – április 20-22.
 XII. Hajdúböszörményi Gazdanapok – május 18.-20.
 Vállalkozói napok és termékkiállítás, Hajdúdorog – június
 Vállalkozói napok és termékkiállítás, Hajdúnánás – augusztus
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 Kamarai est, Hajdúszoboszló – október
 Bihari Számadó Napok, Berettyóújfalu – október
 Kamarai napok, Hajdúszoboszló – november

Oktatás
Az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felkérésére – az elızı évek kedvezı
tapasztalatai alapján – a vállalkozók részére oktatást tartottunk június 18.-án „Európai
pályázatok – Európai vállalkozók 2007.” címmel.

Rendezvényszervezés
A Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat „Partnerségben az Eurorégióért” címő Interreg III/A
pályázatának megvalósításában való együttmőködés során elnyert bizalom következtében
feladatként kaptuk a projekt két rendezvényének lebonyolítását.
a) Önkormányzati – testvér-települési konferencia
Idıpont: 2007. november 15.
Helyszín: Best Western Hotel Kálvin 4026 Debrecen, Kálvin tér 4.
A rendezvény szervezés feladatai: ellátás biztosítása, elıadók szervezése és díjazása, terem
biztosítása, meghívók készítése, szinkrontolmácsolási lehetıség biztosítása.
b) Záró konferencia
Idıpont: 2007. december 5.
Helyszín: Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Bocskai Terem
A rendezvény szervezés feladatai: ellátás biztosítása, elıadók szervezése és díjazása,
meghívók készítése, záró kiadvány szerkesztése, kiadása 130 példányban.
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A Mikro-Hitel divízió 2007. évi munkatervének teljesítése
1. Mikro-Hitel Program
2007. évi stratégiai tervünk elsısorban arra irányult, hogy a különbözı hitel alapokat a lehetı
legnagyobb mértékben kihasználhassuk. Ezek a hitel alapok:
HMA: Helyi Mikrohitel Alap: kb. 320.000.000,- Ft.
Az Alapból összesen 74 vállalkozó részére kb. 320.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá a
Mikro-Hitel Bizottság (ebbıl 12 db 2006-ban, 51,337,000,- Ft összegben), a
folyósítások még folyamatban vannak. Az Alapból jelenleg nem lehetséges további
jóváhagyás.
OMA: Országos Mikrohitel Alap Hajdú-Bihar megyei része: kb. 200.000.000,- Ft.
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007. év ıszén szóban megerısítette
számunkra, hogy az Országos Mikrohitel Alapból az év elején prognosztizált összegen
felül további keretösszegeket is igényelhetünk, igény szerint. Eddig (a folyamatban lévı
elbírálásokkal együtt) 22 db pályázat benyújtására került sor, kb. 95.000.000,- Ft
összegben.
Mindezek alapján 2007. évben megvalósult munkatervünk:
Pályázatok beadása:

90 db (397.000.000,- Ft)

Bizottsági jóváhagyás:

87 db (370.000.000,- Ft)

Hitelfolyósítás összege:

kb. 340.000.000,- Ft

A megnövekedett lehetıségek megnövekedett munkafeladatokkal is jártak, mivel
Alapítványunknak kellett átvenni 2006. decembertıl a bankmőveleti feladatokat a HMA-ban
és az OMA rendszerben egyaránt, azaz:
 szerzıdéskötés elıkészítése (szerzıdés elkészítése, jogi egyeztetés) és megkötése
(ügyféllel, közjegyzıvel, ügyvezetıvel egyeztetés);
 szerzıdéses adatok gépi rögzítése (HMA illetve OMA hitelnyilvántartó rendszerében);
 folyósítások elıkészítése és elvégzése (OTP, Raiffeisen Bank Rt terminálon illetve a
hitelnyilvántartó rendszerben);
 havi kamatértesítı levelek kipostázása az ügyfelek részére;
 ügyfél befizetések (tıketörlesztés, kamat) havi szintő rögzítése és naprakész
ügyfélnyilvántartás vezetése;
 hitelek behajtása (szükség esetén jogi lépések megtétele);
 hitelek lezárása, jelzálog törlési igazolások kiadása (HMA esetében, ügyvédi
ellenjegyzéssel).
A banki mőveleteket a HMA és az OMA rendszer is külön díjazással kompenzálja, de a
mőveletek elvégzése gyakorlatilag „bankszerő mőködést” igényel, azaz a napi könyvelés,
zárás, hitelszámla nyilvántartás illetve hó végi zárás, értesítı levelek kiküldése minden
körülmények között meg kell, hogy történjen.
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2. SCORE Hitel Program
Mielıbb korszerősíteni kellene a konstrukció feltételeit, a Mikro-Hitel Program mintájára
(hitelösszeg, futamidı, kamat stb.), fenntartva az energiahatékonyság követelményét. Ez a
program a továbbiakban szintén bank (Polgári Takarékszövetkezet) bevonása nélkül
mőködhetne, hosszabb (10 év) futamidıvel, ezáltal kiegészítve a mikrohitel alapok forrásait.
2007-ben hitelkihelyezés nem történt. A bankszámla egyenlege és a befolyó törlesztések
alapján 2008-ban kb. 26 millió Ft új hitel kihelyezésére nyílna lehetıség (kb. 7-8 ügyfél)
3. „Hajdú-Bihar" Kisvállalkozói Hitel Program
2007. év elejére nyilvánvalóvá vált, hogy újra kellene tárgyalni a konstrukciót a Polgári
Takarékszövetkezettel és a támogatókkal. A támogató szervezetek 2007. évben már nem biztosítottak
támogatást a programhoz, e nélkül és a duplázódó eljárási költségek miatt ellehetetlenült a program.

4. Mikro-Hitel Plusz Program - Alfa Credit Kft
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 6/2007. számú MFB Közleményével hivatalosan is
meghosszabbította a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok, beleértve a Mikrohitel Plusz
program igénybevételi határidejét 2013. december 31-ig. Az MFB 2007. január 1-tıl és július 1-tıl is
változtatott a program feltételein, aminek kedvezı és az ügyfelekre hátrányos vonzatai egyaránt
vannak.
Az Alfa Credit Kft létszáma 2007. februártól 1 fıvel bıvült, aki a pályázatok feldolgozásával
kapcsolatos adminisztrációs teendıket (adatrögzítés, levelezés, csıdfigyelés, szerzıdéskötések
elıkészítése, folyósítás) látja el.
2007. évben 25 db pályázat érkezett kb. 260.000.000,- Ft összegben, ebbıl eddig 15 db került
jóváhagyásra, 160.000.000,- Ft. összegben. A még folyamatban lévı pályázatok figyelembe vételével
a 2007. évi terv adatok:

Pályázatok beadása:

25 db (260.000.000,- Ft)

MFB jóváhagyás:

20 db (290.000.000,- Ft)

Hitelfolyósítás összege:

kb. 220.000.000,- Ft

5. GOP 4.1. Mikrohitel
Alapítványunk 2007. november elején pályázatot nyújtott be a GOP 4.1. Prioritás keretében
finanszírozott "Mikrohitel programok mikrofinanszírozó szervezetek részvételével" pályázati
felhívásra, mely tulajdonképpen egy újabb mikrohitelezési forrás lehetıségét teremti meg. Az
Alapítvány által a HMA-ból a programhoz rendelt 100.000.000,- Ft-os saját erı alapján 400.000.000,Ft-os keretösszeget pályáztunk meg. Így a 2008. évtıl egy kb. 500.000.000,- Ft-os újabb
mikrohitelezési keret nyílna meg a HMA és az OMA valamint a Mikrohitel Plusz Program mellett. A
pályázatunk sikeres volt, 2007. december 22-én kaptunk errıl értesítést a Magyar
Vállalkozásfinanszírozó Zrt-tıl. Így országosan a megyék közül a mi Alapítványunk nyerte el elsıként
ezt az újabb, a megyei vállalkozások részére nyújtható mikrohitel forrást.

Jelentés az Alapítvány 2007. évi tevékenységérıl
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6. 2007. évi kiegészítı bevételi források
6.1. Mikro-Hitel pályázatok regisztrációs díjai
2007. januártól valamennyi mikrohitel pályázat benyújtása esetén bruttó 15.000,- Ft
regisztrációs díjat fizetnek az ügyfelek, ami a pályázatok vizsgálati díját jelenti. A 2007.
évben megvalósított "Nıi Vállalkozói Mikro-Hitel" esetén ezt a díjat bruttó 24.000,- Ft-ban
állapíthattuk meg, a programban foglaltak szerint.
6.2. Mikro-Hitelek folyósítási díjai
A HMA-ból történt folyósítások után az ügyfeleknek folyósítási jutalékot kell fizetnie, ami a
folyósított összeg 0,15%-a, ez fedezi a HMA bankszámla-vezetési költségeinket.
6.3. Ingatlan értékelési jutalékok
Az Alapítvány által nyújtott mikrohitelekhez 2 fı értékelı készít ingatlan és ingó
értékeléseket, az általuk leszámlázott díjak 30%-át jutalékként kapjuk meg. Éves szinten kb.
50 ingatlan értékelési igény merül fel, amit átlagosan 30-40.000,- Ft vállalási díjért végeznek
el.
6.4. Bankügynöki tevékenység - Alfa Credit Kft
A Polgári Takarékszövetkezettel érvényben lévı bankügynöki megállapodás alapján a
kihelyezett hitelek után folyósítási jutalék valamint a befolyt kamatok után kamat jutalék illeti
meg az Alfa Credit Kft-t. A jelenleg fennálló 7 db hitel után azok teljes visszafizetéséig
megillet bennünket ez az ún. monitoring-díjazás.
Az OTP Rt-vel 2007. novemberben kötötte meg az Alfa Credit Kft azt a bankügynöki
megállapodást, mely szerint a közvetített vállalkozói hitelek után folyósítási jutalékot
számíthatunk fel. Itt a feladatunk a hitelkérelem összeállítása és eljuttatása az OTP
bankfiókba. A díjazás abban az esetben illet meg bennünket, ha a hitel folyósításra került.
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A gazdálkodási idıszak értékelése
Az Alapítvány pénzügyi szempontból stabil, 1993. évi megalapításától kezdve folyamatosan
pozitív eredménnyel bíró non-profit szervezet. A pénzügyi, gazdálkodási stabilitás lehetıvé
teszi a mőködési költségek likvid finanszírozása mellett az elnyert pályázatok önerejének
biztosítását, sıt az utólagos elszámolások miatt az egyes projektek elızetes
megfinanszírozását. Az Alapítvány hosszútávon hitelmentesen gazdálkodik.
A tervezetten befolyó bevételek és kiadások pozitív szaldójaként, valamint a figyelembe
vehetı, elszámolható tételek összessége eredményeként Alapítványunk várhatóan 2007. évi
gazdálkodását is pozitív eredménnyel fogja zárni, hasonlóan az elızı évekhez.

Debrecen, 2008. április 9.

Vántus Viktor
ügyvezetı igazgató

Jelentés az Alapítvány 2007. évi tevékenységérıl
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Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Bíróság:
Nyilvántartási szám: 430

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
4029 Debrecen, Csapó u.26.

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló
mérlege és eredmény-kimutatása
2007.

Fordulónap:

2007. december 31.

Beszámolási idıszak: 2007. január 01. – 2007. december 31.

Debrecen, 2008. május 05.

___________________
Vántus Viktor
ügyvezetı igazgató
P.h.
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Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege
Adatok eFt-ban
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı évek
Tárgyév
helyesbítése
d
e

b
c
A. Befektetett eszközök
370 873
135 077
I. Immateriális javak
1 096
712
II. Tárgyi eszközök
119 172
122 614
III. Befektetett pénzügyi eszközök
247 547
14 809
IV. Befektetett eszk. értékhelyesbítése
0
B. Forgóeszközök
163 212
406 056
I. Készletek
0
0
II. Követelések
8 236
59 068
III. Értékpapírok
0
0
IV. Pénzeszközök
397 820
104 144
C. Aktív idıbeli elhatárolások
18 461
1 936
Eszközök összesen:
536 021
559 594
D. Saját tıke
139 988
128 797 8 108
I. Induló tıke / Jegyzett tıke
20 230
20 230
II. Tıkeváltozás / Eredmény
8 108
116 675
106 015
III. Lekötött tartalék
0
0
IV. Értékelési tartalék
0
0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl)
2 134
2861
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozói
tevékenységbıl
418
222
E. Céltartalék
0
0
F. Kötelezettségek
344 947
379 753 -8 108
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
362 521
-8 108
341 417
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
3 530
17 232
G. Passzív idıbeli elhatárolások
51 086
51 044
Források összesen
0
536 021
559 594

Kelt: Debrecen, 2008. május 05.

___________________
Vántus Viktor
ügyvezetı igazgató
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Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása
2007.
Adatok eFt-ban
Elızı Elızı évek
SorA tétel megnevezése
Tárgyév
év helyesbítése
szám
a
b
c
d
e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
124 067 8108
98 613
1.Közhasznú célra mőködésre kapott
támogatás
0
2.
0
a./
alapítótól
3.
b./ központi költségvetésbıl
4.
c./ helyi önkormányzattól
5.
d./ egyéb
6.
2. Pályázati úton elnyert támogatások
74 932
7.
21 862
3. Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétele
31 909
8.
41 115
4.
Tagdíjból
származó
bevétel
0
9.
0
5.
Egyéb
bevételek
10.
8 108 35 636
17 226
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
11 021
7 986
12. C. Összes bevétel ( A+B)
135 088 8 108
106 599
13. D. Közhasznú tevékenységek ráfordításai
121 933
95 752
14.
1. Anyagjellegő ráfordítások
55 860
30 076
15.
2. Személyi jellegő ráfordítások
61 315
51 581
16.
3. Értékcsökkenési leírás
2 143
5 935
17.
4. Egyéb ráfordítások
2 175
8 160
18.
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
330
0
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
110
0
20. E. Vállalkozási tevékenységek ráfordításai
10 603
7 764
1. Anyagjellegő ráfordítások
21.
2 439
4 857
2.
Személyi
jellegő
ráfordítások
5 332
22.
4 182
3.
Értékcsökkenési
leírás
186
23.
481
4. Egyéb ráfordítás
189
24.
662
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
29
25.
0
6. Rendkívüli ráfordítások
26.
0
10
27. F. Összes ráfordítás (D+E)
103 516
132 536
G.
Adózás
elıtti
vállalkozási
eredmény
(B-E)
28.
418
222
29. H. Adófizetési kötelezettség
0
0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
418
222
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
2 134 8108
2861
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Tájékoztató adatok
Sorszám
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A tétel megnevezése
A. Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Ebbıl az e rendelet 16par. (5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Tárgyév
eFt
55 763
39 016
35
0
3 167
13 579
0
0

Kelt: Debrecen, 2008. május 05.

___________________
Vántus Viktor
ügyvezetı igazgató
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Adószám:
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Bíróság:
Nyilvántartási szám: 430

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
4029 Debrecen, Csapó u.26.

Kiegészítı melléklet
2007.

Fordulónap:

2007. december 31.

Beszámolási idıszak: 2007. január 01. – 2007. december 31.

Debrecen, 2008. május 05.

___________________
Vántus Viktor
ügyvezetı igazgató

P.h.
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1. A szervezet bemutatása
1.1. Az Alapítvány célja: Hajdú-Bihar megye, illetve a területén található kistérségek
vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
1.2. A beszámolási idıszakban olyan jelentıs változás nem ment végbe az Alapítvány
szervezetében, amely kihatással lett volna a számviteli politikára, a valós és megbízható
összkép szempontjából lényeges.
1.3.

Tevékenységi kör

Az Alapítvány tevékenységi köre az alábbi:
Információk és tanácsadás nyújtása
Pályázatok készítése
Kedvezményes hitel és támogatási programok közvetítése
Vállalkozásfejlesztési programok menedzselése
Oktatási, képzési programok szervezése, lebonyolítása
Energiahatékonysági és környezetvédelmi programok végrehajtása
Rendezvényszervezés
Kiadványok készítése
1.4.

Alapítás, felügyelet:

Az Alapítványt a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és 28 Hajdú-Bihar megyei
Önkormányzat és gazdasági társaság hozta létre.
Az Alapítvány munkáját 15 fıs kuratórium és 3 fıs felügyelı bizottság irányítja és
felügyeli.
1.5.

Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2005. évben létrehozta az ALFA
CREDIT Kft-t, melyben kizárólagos tulajdonos. Ebben a vállalkozásban 100%-os
befolyással bír, amely a számviteli elıírások szerint leányvállalatnak minısül.
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egyetlen olyan vállalkozásban
sem bír befolyással, amely a számviteli elıírások szerint társult vállalkozás minısül.
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egyetlen gazdasági társaságban
nem rendelkezik sem közvetlen, sem többségi irányítást biztosító befolyással.
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egyetlen gazdasági társaságban
nem rendelkezik jelentıs befolyással.
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2. A számviteli politika alkalmazása
2.1.

Könyvvizsgálat

A 2007. év könyvvizsgálója a Zajgató Audit Korlátolt Felelısségő Társaság, Magyar
Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 001180. A könyvvizsgálatot a
Társaság Posta Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági
igazolvány száma: 002710 bevonásával látja el.
2.2

Könyvvezetés

A beszámoló elkészítéséért felelıs személy neve, tagsági igazolványának száma és címe:
Kovácsné Daróczi Ildikó, MKVK 006237, 4031 Debrecen, Köteles u. 5.
2.3.

Könyvvezetés pénzneme

Az Alapítvány a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettıs könyvvitel szabályai szerint
vezeti.
2.4.

Kiemelt számviteli teendık ütemezése
Teendı
Fıkönyvi kivonat készítése
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Értékvesztések elszámolása
Idıbeli elhatárolások elszámolása
Kerekítési különbözetek elszámolása
Adók, kötelezettségek
Analitika-fıkönyv egyeztetése
Leltár egyeztetése

2.5.

Ütemezés
negyedévente
évente
évente
évente
évente
évente
negyedévente
negyedévente
minden leltározásnál

Beszámoló formája, típusa

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
szabályairól szóló 224/2000.(XII. 19.) sz. Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelıen történik. Az Alapítvány Közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít.
2.6.

Üzleti év

Jelen beszámoló a 2007. január 01. – 2007. december 31. idıszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2007. december 31. A mérlegkészítés idıpontja a mérleg fordulónapját
követı március 01. napja.
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2.7.

Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, – kivéve
a forintért vásárolt valutát, devizát – valamint bevételek és ráfordítások forintértékének
meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon történik.
Devizás értékelés változása
A devizás tételek értékelése az elızı üzleti évhez képest nem változott.
Fordulónapi devizás átértékelés
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor
kerülnek átértékelésre, ha a mérleg fordulónapi értékelésbıl eredı összevont
különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása a 100 eFt összeget
meghaladja.
2.8.

Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények
és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési
(bruttó) értékének arányában történik.
Kis értékő eszközök értékcsökkenési leírása
Az 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel évében
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az
értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások
az elızı üzleti évhez képest nem történtek.
2.9.

Értékvesztések elszámolása

Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az elızı üzleti évhez képest a
jogszabályi változásokon túl nem változott. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor
kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteségjellegő különbözet tartós és jelentıs.
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2.10. Visszaírások alkalmazása
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a terven felüli
értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírásának lehetıségével
nem kíván élni, azok az eszköz kivezetéséig a könyvekben nyilvántartásban maradnak.
2.11.

Értékhelyesbítések alkalmazása

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az értékhelyesbítés
lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési
tartalék nem szerepel.
2.12.

Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak
között, azok a tárgyidıszakban költségként számolandók el.
2.13.

Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a kísérleti fejlesztés
költségei aktiválásának lehetıségével nem kíván élni, azokat minden esetben a
tárgyidıszak költségei között számolja el.
2.14.

Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek- az elızı üzleti évhez hasonlóan – a mérlegben a tényleges
bekerülési értékben jelennek meg.
2.15.

Saját termeléső készletek értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak nincs saját termeléső
készlete.
2.16.

Céltartalék képzés szabályai

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány garanciális és egyéb
kötelezettségekre, várható jövıbeni költségekre céltartalékot nem képez.
2.17.

Ki nem emelt tételek értékelése

Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.18.

Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl
módosítás nem történt.
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2.19.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás
szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak.
2.20.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Pénzkezelési szabályzatban elıírt szabályok szerint történik, a
pénzkezelés szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak.
2.21.

Eltérés a törvénytıl

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény elıírásainak és az egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési szabályairól szóló kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelıen történt, a törvény és a rendelet elıírásaitól való eltérésre
okot adó körülmény nem merült fel.
2.22.

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kiemelten közhasznú
szervezet, így közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett.
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3.
3.1.

Elemzések
Adatok változása
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege
Adatok eFt-ban

Sorszá
m
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszk. értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök összesen:
D. Saját tıke
I. Induló tıke / Jegyzett tıke
II. Tıkeváltozás / Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
(közhasznú tevékenységbıl)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozói
19. tevékenységbıl
20.
21.
22.
23.
24.
25.

E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idıbeli elhatárolások
Források összesen

Elızı
évek
Változás
Tárgyév
Elızı év
helyes%-a
bítése
c
d
e
f
370 873 274,56%
135 077
712
64,96%
1 096
122 614 102,89%
119 172
247 547 1671,60%
14 809
0
0
163 212
40,19%
406 056
0
0
59 068 717,19%
8 236
0
0
104 144
397 820
26,18%
1 936
10,49%
18 461
536 021
95,79%
559 594
8 108 139 988 108,69%
128 797
20 230 100,00%
20 230
8 108 116 675 110,06%
106 015
0
0
0
0
2 134

2 861

134,07%

418

222

53,11%

0
379 753
362 521
17 232
51 044
559 594

0
-8 108 344 947
-8 108 341 417
3 530
51 086
0 536 021

90,83%
94,18%
20,49%
100,08%
95,79%
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Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása
2007.
adatok eFt-ban
SorA tétel megnevezése
szám
a
b
1. A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele
1.Közhasznú célra mőködésre kapott
2. támogatás
a./ alapítótól
3.
b./ központi költségvetésbıl
4.
c./ helyi önkormányzattól
5.
d./ egyéb
6.
2. Pályázati úton elnyert támogatások
7.
3. Közhasznú tevékenységbıl
8. származó bevétele
4. Tagdíjból származó bevétel
9.
5. Egyéb bevételek
10.
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel ( A+B)
D. Közhasznú tevékenységek
13. ráfordításai
14.
1. Anyagjellegő ráfordítások
15.
2. Személyi jellegő ráfordítások
16.
3. Értékcsökkenési leírás
17.
4. Egyéb ráfordítások
18.
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenységek
20. ráfordításai
1. Anyagjellegő ráfordítások
21.
2. Személyi jellegő ráfordítások
22.
3. Értékcsökkenési leírás
23.
4. Egyéb ráfordítás
24.
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
25.
6. Rendkívüli ráfordítások
26.
27. F. Összes ráfordítás (D+E)
28. G. Adózás elıtti váll. eredmény (B-E)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi váll. eredmény (G-H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D)

Elızı Elızı évek
Változás
Tárgyév
év helyesbítése
%-a
c

d

124 067

8 108

e

f

98 613 79,48%

0

0

0
0
0
0
74 932

21 862 29,18%

31 909

41 115 128,85%

0
17 226
11 021
135 088

0
35 636 206,87%
7 986 72,46%
106 599 78,91%

8 108
8 108

95 752

121 933

30 076
51 581
5 935
8 160
0
0

55 860
61 315
2 143
2 175
330
110

78,53%
53,84%
84,12%
276,95%
375,17%
0,00%
0,00%

10 603

7 764 73,22%

4 857
5 332
186
189
29
10
132 536
418
0
418
2 134

2 439 50,22%
4 182 78,43%
481 258,60%
662 350,26%
0 0,00%
0 0,00%
103 516 78,10%
222 53,11%
0
222 53,11%
2 861 134,07%

8 108
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4.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1.

Összehasonlíthatóság

Tétel átsorolások
A mérlegben az elızı üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése
nem változott.
Értékelés változása és annak hatása
Az elızı üzleti mérleg készítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
4.2.

A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei
továbbtagolásának
lehetıségével
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a tárgyidıszakban nem élt.
4.3.

a

Hajdú-Bihar

Megyei

Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képezı eszköz nem szerepel.
4.4.

Értékvesztések

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mérlegében a befektetett pénzügyi
eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az
elızı üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.
4.5.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke 370.873 eFt, amely 712 eFt értékben immateriális javakból,
122.614 eFt értékben tárgyi eszközökbıl, a 247.547 eFt összegő befektetett pénzügyi
eszközök 3.400 eFt részesedésbıl és 244.147 eFt összegben tartósan adott kölcsönbıl tevıdik
össze.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök mérlegértékének változása a beszerzett
személygépkocsi 6.525 eFt, a fénymásoló 1.520 eFt értékével növekedett, a tárgyévben
elszámolt értékcsökkenési leírás 6.416 eFt értékével csökkent.
A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tartósan adott kölcsön összege több mint
tizenhatszorosára növekedett, a Helyi Mikrohitel Alapból történı folyósítás miatt.
Terven felüli értékcsökkenés alakulása
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.
Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása
A terv szerint elszámolásra kerülı értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidıszakban nem
került sor.
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Üzleti érték leírása
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mérlegében üzleti vagy cégérték
sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel.
4.6.

Forgóeszközök

Az Alapítványnak 2007. december 31. napján 163.212 eFt a követelés állománya, melybıl a
vevıkövetelés 4.592 eFt. Követelés még a 17 eFt munkavállalónak kifizetett elıleg 2008. évi
részletei, illetve 54.346 eFt összeg a hosszú lejáratú hitelek 2008. december 31-ig esedékes
törlesztı részletei.
A pénzeszközök 2007. december 31-i állományának 104.144 eFt értékébıl a házi pénztárban
326 eFt és 170 eFt értékő valuta található. A további 103.648 eFt összegbıl az alapítványi
elszámolási számlán 1.231 eFt, az elkülönített elszámolási számlákon 5.759 eFt, a lekötött
betétek számláin 67.839 eFt, a Helyi Mikrohitel Alap OTP Nyrt. számláin 28.819 eFt a
záróegyenleg.
A pénzeszközök csökkenésének oka az MVA által kezelésre átadott Helyi Mikrohitel Alap
ügyfelek felé történı kifolyósítása.
A pénzeszközök záró egyenlege megegyezik a 2007. december 31-i banki kivonatok és a
pénztár jelentések záró egyenlegével.
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely az adósnál
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minısül, sem az elızı évben, sem a
tárgyévben nem szerepel.
4.7.

Aktív idıbeli elhatárolások

A bevételek vonatkozásában megtörtént az aktív tételek elhatárolása. A 2007. évet megilletı
bevételek 1.607 eFt összegébıl 1.427 eFt Mikrohitel és Helyi mikrohitel jutalékkal, 70 eFt
külföldi kiküldetés a partner általi megtérítésével és 110 eFt a kamatokkal kapcsolatos.
A költségek aktív idıbeli elhatárolás 329 eFt összegébıl 200 eFt NCA programmal, 129eFt a
mőködési költségekkel kapcsolatos.
4.8.

Saját tıke

Az Alapítvány saját tıke összege 2007. december 31-én 139.988 eFt. Az Induló tıke 20.230
eFt, a tıkeváltozás 116.675 eFt. A 2007. év közhasznú tevékenységbıl származó eredménye
2.861 eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye 222 eFt. A Tıkeváltozás a 2006. évi 128.787
eFt értékéhez képest 8.108 eFt-val és 3.083 eFt értékkel növekedett. A SCORE Alapból 8.108
eFt – elızı évek növekedése – Tıkeváltozásként került elszámolásra.
Kapcsolt vállalkozások által induló tıke/jegyzett tıke
Az induló tıke/jegyzett tıke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.
Lekötött tartalék jogcímei
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.
Értékhelyesbítések alakulása
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a tárgyévben nem élt az
értékhelyesbítés lehetıségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.
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4.9.

Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mérlegében a fordulónapon
hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.
Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorán 341.417 eFt kötelezettség szerepel, mely összeg
az MVA által kezelésre átadott Helyi Mikrohitel Alap évvégi állománya.
A rövid lejáratú kötelezettség 3.530 eFt, mely összegbıl 700 eFt NCA elıleg, 2.494 eFt az
adóhatóság, a munkavállalók és a nyugdíjpénztárak felé fennálló befizetési kötelezettség és
336 eFt a szállítókkal szemben fennálló tartozás.
Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben hosszúlejáratú kötelezettség nem került átsorolásra a rövidlejáratú
kötelezettségek közé.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal
biztosított kötelezettség nem szerepel.
4.10. Passzív idıbeli elhatárolások
Passzív idıbeli elhatárolások során 51.086 eFt összeg szerepel.
Halasztott bevételként a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások 50.364 eFt összege
került kimutatásra, melyet a tárgyévi értékcsökkenéssel egyezı összegben számolunk el adott
évi rendkívüli bevételként. A püspökladányi Kistérségi Innovációs Szolgáltató és Képzı
Központ létesítésére kapott támogatás 48.897 eFt, a 2005. évi NCA támogatásból 33 eFt és a
2006. évben megvalósult Baross programból 1.434 eFt.
Az Alapítvány költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásként 722 eFt összeget
számolt el.
4.11. Mérlegen kívüli tételek
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a mérlegben nem látszó, a
mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függı, vagy biztos (jövıbeni)
kötelezettsége nincs.
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5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1.

Elızı évek módosítása

Az eredmény-kimutatás korábbi idıszakra vonatkozó egyéb bevétel soron 8.108 eFt értékben
korrekciót tartalmaz, mivel a Score alap egyeztetését követıen a 2006. december 31. napig
elszámolt alapváltozás elızı évek bevételeként került elszámolásra.
5.2.

Össze nem hasonlítható adatok

A Hajdú-Bihar Megyei Alapítvány eredmény-kimutatásában az adatok – a jogszabályi
változások miatti átrendezésen túl – összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adataival.
5.3.

Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új eredmény-kimutatási tételek nem szerepelnek.
Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetıségével a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány sem az elızı, sem a tárgyidıszakban nem élt.
5.4.

Bevételek

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

közhasznú

bevételeinek

Elızı év Arány Tárgyév Arány
Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás
a./ alapítótól
b./ központi költségvetésbıl
c./ helyi önkormányzattól
d./ egyéb
1. Pályázati úton elnyert támogatások
2. Közhasznú tevékenység bevétele
3. Tagdíjból származó bevétel
4. Egyéb bevételek
Összes közhasznú tevékenység bevétele

74 932 60,40%
31 909 25,71%

21 862 22,17%
41 115 41,69%

17 226 13,89%
124 067 100%

35 636 36,14%
98 613 100%

Az Alapítvány összes közhasznú tevékenységének bevétele 98.613 eFt. Az összes közhasznú
tevékenység bevételének összegébıl a hitelprogramjaink bevétele 41.115 eFt, 21.862 eFt
pályázati úton elnyert támogatás. Az egyéb bevétel 35.636 eFt, mely összegbıl halasztott
bevételekbıl 3.184 eFt, kamatbevételekbıl 4.544 eFt és a SCORE Alapból 19.566 eFt összeg,
adományból 57 eFt származik.
A vállalkozási tevékenység bevétele 7.986 eFt, mely döntıen pályázatok írásából,
pályázatfigyelési szolgáltatásból és a külsı tanácsadók részére nyújtott adminisztratív és
adatszolgáltatásból származik, valamint az Alapítvány 100 % tulajdonában lévı Alfa Credit
Kft. részére nyújtott szolgáltatások díját tartalmazza.
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5.5.

Ráfordítások

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú
ráfordításainak megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tevékenység

Elızı év Arány Tárgyév Arány
Anyagjellegő ráfordítások
55 860 45,81% 30 076 31,41%
Személyi jellegő ráfordítások
61 315 50,29% 51 581 53,87%
Értékcsökkenési leírás
1,76%
6,20%
2 143
5 935
Egyéb ráfordítások
1,78%
8,52%
2 175
8 160
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
0,27%
0,00%
330
0
Rendkívüli ráfordítások
110
0,09%
0,00%
0
Közhasznú tevékenységek ráfordításai 121 933 100,00% 95 752 100,00%

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének ráfordításai 95.752 eFt. A közhasznú tevékenység
ráfordításai összegébıl 30.076 eFt anyagjellegő ráfordítások, 51.581 eFt személyi jellegő
ráfordítások, 5.935 eFt az értékcsökkenési leírás, 8.160 eFt egyéb, pénzügyi és rendkívüli
ráfordítás.
A személyi jellegő ráfordítások 51.581 eFt összegébıl 36.058 eFt bérköltség, 32 eFt
megbízási díj. A személyi jellegő kifizetés – étkezési hozzájárulás, üdülési csekk,
reprezentáció, napidíj, külföldi kiküldetés – 2.930 eFt, és a bérjárulékok összege 12.561 eFt.
A vállalkozási tevékenység végzésével összefüggésben a bevételek arányosítása
következtében összesen 7.764 eFt ráfordítás merült fel, mely összegbıl 2.439 eFt
anyagjellegő és 4.182 eFt személyi jellegő ráfordítás, értékcsökkenési leírás 481 eFt, 662 eFt
egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás.
Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási idıszakban rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra.
Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
Tárgyidıszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.
5.6.

Adófizetési kötelezettség

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozási tevékenységbıl
származó árbevétele a TA. tv. által kedvezményezett határértéken belül van, így a
beszámolási idıszakban az Alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
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Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

6.

Tájékoztató adatok

6.1.

Vezetı tisztségviselı

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egyszerősített éves beszámolóját
Vántus Viktor ügyvezetı igazgató köteles aláírni.
6.2.

Bér- és létszámadatok

Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fı.
Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége 39.016 eFt, melybıl a megbízási
díjak 35 eFt, személyi jellegő egyéb kifizetések 3.167 eFt, bérjárulékok 13.579 eFt.
6.3.

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegébıl adódóan a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a
tárgyévben költség nem került elszámolásra.
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNY

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1177.

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alapító okirat 7. pontjában megnevezett alapítók úgy határoznak, hogy a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény 74/A. §-ában,
és a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés c.)
pontjában, 4.-5.§-aiban meghatározottak szerint kiemelkedıen közhasznú alapítványt hoznak
létre, mely segíti a régió vállalkozásait, fejleszti a helyi munkaerı vállalkozói ismereteit és
készségét.

I. Általános rendelkezések

1. Az Alapítvány nyílt, kiemelkedıen közhasznú szervezet, ahhoz csatlakozhat minden
magyar és külföldi természetes és jogi személy, azok jogi személyiséggel nem rendelkezı
társasága (a továbbiakban: csatlakozó), amely illetve aki az alapítvány céljával egyetért és
mőködési szabályait elfogadja, a célok megvalósulásához vagyoni eszközökkel hozzájárul,
és a csatlakozási szándékát az alapítvány kuratóriuma elfogadja.

2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési, helyi
önkormányzati képviselı jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi
támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Alapítvány munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenırzés
lehetıségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

4. Az Alapítvány neve: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

5. Az Alapítvány székhelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 26.

6. Az Alapítvány telephelyei:
-

Kistérségi Innovációs Szolgáltató és Képzı Központ
4150 Püspökladány, Rákóczi u. 26-28. Saját tulajdon.

-

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. III/304.

-

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. I/108.
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Hozzájárulás összege (e Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nyíradony Város Önkormányzata
Hajdúnánás Város Önkormányzata
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Nyíracsád Község Önkormányzata
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Kaba Város Önkormányzata
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Darvas Község Önkormányzata
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata
Mezıpeterd Község Önkormányzata
Hencida Község Önkormányzata
Szentpéterszeg Község Önkormányzata
Esztár Község Önkormányzata
Bakonszeg Község Önkormányzata
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
CYKLON-BERSTAL Kft. Berettyóújfalu.
Debrecen és Vidéke Ipartestület
Ipari Szövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége
jogutódja: KISZÖV Hajdú-Bihar Megyei Iparszövetség
− Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
− Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat
jogutódja: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő Zrt.
− Hajdú Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
− Szimultán Vállalkozásfejlesztési, Befektetési és Kereskedelmi Rt.
− Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Az okiratot az alapítók illetve azok jogutódai írják alá.)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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A Szimultán Vállalkozásfejlesztési, Befektetési és Kereskedelmi Rt. alapító, jogutód nélkül
megszőnt. A társaságot a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041101/43. számú
végzésével törölte a cégnyilvántartásból.
A CYKLON-BERSTAL Ipari Termelı, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapító, jogutód
nélkül megszőnt. A társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 09-09001495/58. számú végzésével törölte a cégnyilvántartásból.
8. Az Alapítvány célja:
Az Alapítvány célja Hajdú-Bihar megye illetve a megye területén található kistérségek
vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
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9. A cél részletesen a következı részcélokból áll:
a.) Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
− Hozzájárul az üzleti ismeretek és készségek javításához. Segíti az oktatók képzését,
kísérleti tanfolyamokat indít, szabadon hozzáférhetı oktatási anyagot készít
üzletemberek részére, esetleg társoktató szervekkel közösen.
− Gazdasági és oktatási fórumokat rendez. Beilleszkedik a munkanélkülieknek
nyújtott oktatási rendszerekbe. Szorgalmazza és ösztönzi a helyi oktatási
intézményekben az információtechnikai, programozási ismereteket és nyelvismeret
elterjedését, képzését.
− Támogatja és orientálja a szakmai képzést, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmák
felszámolására, az általános szakképzés ösztönzés képzésére.
− Adatbázisok összeállításával információt nyújt a képzési formák választékáról, az
oktatókról, az oktatási épületekrıl és oktatási segédeszközökrıl.
− Gondoskodik a management képzés megindításáról.
− A helyi munkaerı készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a
szükségletekhez való igazítása.
− Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés az Alapítvány céljai
érdekében.
− Felbecsüli, áttekinti a régióban meglévı képességeket és szakismeretet.
− Gondoskodik a szakemberek részére a megfelelı szakismeret folyamatos
biztosításáról.
b.) Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése
és a kapcsolódó szolgáltatások.
− A kis- és közepes mérető vállalkozások létrejöttének, illetve mőködésének
elısegítése.
− Új munkalehetıségek teremtése vállalkozások szervezése útján.
− Segítségnyújtás
kialakításához.

a

települési

önkormányzatok

vállalkozási

programjának

c.) Az euro-atlanti integráció elısegítése:
− kedvezı feltételek teremtése a vállalkozások tıkeerejének növeléséhez, a lakossági
magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a mőködı tıke megyébe vonzásához,
− a megye területén mőködı vállalkozások bekapcsolása az Európai Unió gazdasági
életébe,
− kis- és közepes mérető vállalkozások alapításának és mőködésének segítése,
− az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi források feltárása és
kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása,
− segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításához.
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− A mindenkori érvényes szabályzatoknak megfelelıen pénzügyi-, támogatási-, és
hitelprogramokat mőködtet (pl: mikro-hitel program, SCORE hitel program, PSO
hitel program).
− Gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési, településfejlesztési, idegenforgalmi és
foglalkozásfejlesztési koncepciók, tervek és programok készítése, menedzselése és
tanácsadása.
− Megszervezi az induló vállalkozások tanácsadási és konzultációs támogatását,
specifikus és kistérségi tanácsadó központokat állít fel a megyében.
− Megindítja egy üzleti központ mőködését, ahol a vállalkozók különbözı
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
− Szakértıi-, üzleti tanácsadás biztosítása különbözı témakörökben.
− A vállalkozások termékeirıl, szolgáltatásairól, a vállalkozásba bevonható
ingatlanokról, valamint a szakértıi állományról szóló adatbázis összeállítása, illetve
annak összekapcsolása az MVA adatbázisával és a hasonló jellegő nemzetközi
információs rendszerekkel.
− Azon erıforrások nyilvántartása, melyeket a vállalkozók igényelhetnek helyi,
országos és nemzetközi anyagi forrásokból.
− A vállalkozások reklám- és propagandaanyagokkal történı támogatása.
− A helyi üzleti lehetıségek feltárása.
− Többnyelvő marketing- és reklámanyagokat, filmeket készíttet a régió általános és
speciális bemutatása céljából.
− Reklámtevékenységet indít és folytat a piaci lehetıségek bemutatása érdekében.
Koordinál a többi hasonló típusú vállalkozási szervezettel.
− Különbözı szolgáltatások nyújtásával felkészül a befektetık fogadására.
− Az euro-atlani integráció elısegítése.
− Hazai és külföldi üzletember találkozók, vásárok és kiállítások szervezése és
támogatása.
− Közremőködik a termékfejlesztés elısegítésében.
− Segíti a magas színvonalú technológiát alkalmazó vállalkozások alkalmas
épületekhez, munkaterületekhez való jutását.
− Energiaracionalizálási, energia-auditálási projekteket dolgoz ki, és hajt végre az
energiaigény mérséklése, a káros hatások csökkentése érdekében az
önkormányzatok funkcióellátásának és a vállalkozások versenyképességének
javítása céljából.
10. Az Alapítvány céljai közül közhasznú tevékenységnek minısülnek:
− Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
− Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
− Euro-atlanti integráció elısegítése.
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11. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyrıl a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§-a és 70.§-a alapján a
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

II. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása
1. Az Alapítvány vagyonának kezelésérıl és felhasználásáról az alapító okirat szerinti módon
a Kuratórium dönt.
2. Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon 20.230.000. Ft azaz
húszmillió-kettıszázharmincezer forint, melyet az alapítók a 7. pontban foglaltak szerint
bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére.
3. Az Alapítvány céljának eléréséhez az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak.
Az Alapítvány induló vagyonának terhére kifizetés nem teljesíthetı.
4. Az Alapítvány vagyonának további forrásai:
− az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitıl vagy más adományozótól közhasznú
céljára vagy mőködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
− a csatlakozó által hozott vagyon,
− az egyéb, cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
− a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel.
− Az Alapítvány eszközeinek befektetésébıl származó bevétel,
− egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
− a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel.
5. Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni:
− készpénzzel,
− értékpapírral,
− ingósággal,
− ingatlannal,
− vagyoni értékő joggal.
6. Az Alapítvány számlájára forintban és devizában egyaránt történhet befizetés. Az utóbbi
esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni.
7. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron kell nyilvántartásba venni.
8. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, mőködésével, valamint
a Vállalkozásfejlesztési Iroda létesítésével, mőködésével, valamint fejlesztésével
kapcsolatban felmerült költségeket is.
9. Az alapítványi hozzájárulások nem vonhatók vissza, az alapítványi vagyon hozadéka nem
vonható ki és nem követelhetı vissza.
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Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét az alapítók között
nem osztja fel, hanem azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
III. Az Alapítvány szervei:
A.) A Kuratórium
1. Az Alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium, mely természetes személyekbıl álló 15 fıs
testület. A Kuratórium elnökét az alapítók kérik fel és választják meg. A Kuratórium
tagjainak megbízatása 4 évre szól, ami meghosszabbítható.
2. A Kuratórium elnöke: Rácz Róbert 4032 Debrecen, Bartha J. u. 13.
3. Az Alapítvány jogi személy, melynek képviseletére a kuratórium elnöke jogosult,
önállóan minden korlátozástól mentesen.
Az alapítók felhatalmazzák a kuratóriumot, hogy az Alapítvány alkalmazásában álló,
Vállalkozásfejlesztési Iroda vezetıjének a kuratórium döntésével önálló, minden
korlátozástól mentes képviseleti jogot biztosítson, ezen alapítói felhatalmazás alapján.
4. Az alapítók meghatalmazzák a Kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány bírósági és
közhasznúsági nyilvántartásba vételére, illetve az alapító okirat módosítására irányuló
eljárásban az alapítókat képviselje.
5. A Kuratórium tagjai:
Név:

Lakcím:

− Barkó József

4029 Debrecen, Csapó u. 54.

− Ónodiné Demeter Éva

4220 Hajdúböszörmény, Gombos András u. 45.

− Szeifert Ferenc

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 53.

− Olajos Mihály

4121 Szentpéterszeg, Somogyi B. u. 10

− Csige Tamás

4087 Hajdúdorog, Fehértói u. 2. B. ép. II/9.

− Dr. Soltész Anikó

1025 Budapest, Zöldlomb u. 2.

− Pajna Zoltán

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 5.

− Hunyadi Sándor

4032 Debrecen, Böszörményi u. 77.

− Zilahi Sándor

4034 Debrecen, Hóvirág u. 20.

− Schwarcz Tibor

4150 Püspökladány, Szőcs S. u. 1.

− Juhász Attila

4183 Kaba, Eötvös u. 4.

− Erdélyi Attila

4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 11.

− Korény Istvánné

4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 28.

− Dr. Lendvai Csaba Gábor 4171 Sárrétudvari, Vasút u. 44.

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1183.

6. A Kuratórium tagjának és a Kuratórium elnökének megbízatása megszőnik:
− a megbízás lejártával, ha azt az alapítók nem hosszabbítják meg,
− a tag halálával,
− a tag lemondásával,
− az alapítók által történı visszahívással,
− amennyiben hat hónapon túl a kuratóriumi tagsággal kapcsolatos feladatainak nem
tesz eleget.
7. Az alapítók a kuratóriumi tagság, illetve a Kuratórium elnökének megbízatása
megszőnését követı 45 napon belül új tagot illetve elnököt választanak. A Kuratórium
mandátumának lejárta után, mindaddig, amíg az új Kuratóriumot az alapítók nem
választják meg, illetve a bírósági nyilvántartásba vétel nem történik meg a „régi”
Kuratórium feladatát jogosult és köteles ellátni. Ebbıl következıen a kuratóriumi ülés
megtartható, és érvényes döntést hozhat.
8. A Kuratórium kezdeményezheti az alapítóknál a Kuratórium tagjának visszahívását. A
Kuratórium kezdeményezi az alapítóknál a Kuratórium tagjának visszahívását, ha
tevékenysége az Alapítvány céljának elérését veszélyezteti.
9. Nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezet megszőntét követı
két évig, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két
évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A Kuratórium elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
10. A Kuratórium évente legalább kétszer, egyébként szükség szerint ülésezik.
11. A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, de a megbízatásukkal
kapcsolatosan - közvetlenül, indokoltan és igazoltan - felmerült költségeik
megtérítésére jogosultak.
12. A Kuratórium hatásköre:
A Kuratórium hatáskörébe tartozik az Alapítvány céljának megvalósulása érdekében
szükséges döntések meghozatala, különösen:
a) gondoskodik az Alapítvány céljának megfelelı mőködésérıl,
b) dönt az Alapítvány alapító okiratával összhangban lévı szervezeti és mőködési
szabályzatáról,
c) dönt az Alapítványhoz való csatlakozásról, megállapodik annak feltételeirıl,
d) dönt az egyes adományok, hozzájárulások elfogadásáról,
e) jóváhagyja - a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló elızetes véleményének
figyelembe vételével – az Alapítvány éves feladat- és költségtervét, mérlegét,
éves beszámolóját, éves közhasznúsági jelentését,
f) kezdeményezi az alapítóknál az alapító okirat módosítását, az Alapítvány
megszüntetését,
g) évente beszámol az alapítóknak az Alapítvány éves mőködésérıl,
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h) dönt az Alapítvány vállalkozási tevékenységérıl, annak formáiról, pénzügyi
feltételeirıl,
i) létrehozza a Vállalkozásfejlesztési Irodát, és annak területi alközpontjait,
j) megbízza és felmenti a Vállalkozásfejlesztési Iroda ügyvezetı igazgatóját,
k) határoz a Vállalkozásfejlesztési Iroda szervezetérıl, költségvetésérıl, éves
tervérıl és azok végrehajtásáról az ügyvezetı igazgató elıterjesztése alapján,
l) dönt a vállalkozók és vállalkozások részére pályázati úton nyújtható vissza nem
térítendı juttatásokról, valamint az egyéb anyagi juttatásokról.
13. A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratóriumot - a 16) pont szerinti módon - az elnöke hívja össze, és akkor
határozatképes, ha legalább 10 fı jelen van. A Kuratórium minden tagja egy
szavazattal rendelkezik.
14. Össze kell hívni a Kuratórium ülését 30 napon belül, ha a kuratóriumi tagok legalább
1/3-a, a Felügyelı Bizottság döntése alapján annak elnöke, vagy bármelyik alapító
írásban kezdeményezi. Ha a Felügyelı Bizottság elnökének kezdeményezésére a
Kuratórium összehívása nem történik meg, arra a határidı lejárta után a Felügyelı
Bizottság elnöke is jogosulttá válik.
15. A Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelı Bizottság elnöke.
16. A Kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével, és a döntéshez szükséges
elıterjesztések megküldésével írásban úgy kell meghívni, hogy a meghívót legalább 5
nappal az ülés megkezdése elıtt kézhez kapják.
17. A Kuratórium döntését általában egyszerő többséggel hozza meg, szavazategyenlıség
esetén az elnök szavazata dönt.
18. A Kuratórium összes betöltött létszámához viszonyított kétharmadának egybehangzó
szavazata - minısített többség - szükséges e fejezet 9. pontjában és 12. pontjának b)- l)
alpontjaiban meghatározott döntések meghozatalához.
19. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, avagy
− bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minısül elınynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapító okirat
szerinti cél szerinti juttatás.
20. A Kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, és abban, valamint a határozatok
könyvében a határozatokat rögzíteni kell, illetve be kell jegyezni. A határozatok
könyvébe bárki betekinthet. A jegyzıkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét és
idejét, a jelenlévıket, az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat,
és határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a tartózkodás
számát, vagy a döntés meghozatalában részt nem vevıket.
21. A jegyzıkönyvet a Kuratórium elnöke, a jegyzıkönyvvezetı és az ügyvezetı igazgató
írja alá.
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22. A Kuratórium a megalakulásától számított 60 napon belül az alapító okiratban
foglaltak betartása mellett Szervezeti és Mőködési Szabályzatot fogad el, melyben
rendelkezik a Kuratórium döntéseinek, nyilvántartásainak vezetésérıl, a döntéseknek
az érintettekkel való közlési, nyilvánosságra hozatali módjáról, az Alapítvány
mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérıl, valamint az
Alapítvány mőködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
23. A Kuratórium mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokat – ha jogszabály
hosszabb idıt nem ír elı – 10 évig kell megırizni.
B) A Vállalkozásfejlesztési Iroda
1.

A Vállalkozásfejlesztési Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Kuratórium felhatalmazása
alapján látja el - többek között – az Alapítvány mőködéséhez, ügyeinek operatív viteléhez
szükséges titkársági teendıket. Az Irodát ügyvezetı igazgató irányítja, akit a Kuratórium
nevez ki. Az ügyvezetı igazgató jogait és kötelességeit a Munka Törvénykönyvérıl szóló
módosított 1992. évi XXII. törvény szabályai alapján munkaszerzıdéssel határozza meg a
Kuratórium. Az ügyvezetı igazgató az Iroda egyszemélyi felelıs vezetıje, a munkáltatói
jogkör gyakorlója.

2.

Az Iroda feladatköre:
A Kuratórium iránymutatása alapján
a) Az Alapítvány és az Iroda Szervezeti és Mőködési Szabályzatát illetve ügyrendjét,
elıkészíti és azokat a Kuratórium elé terjeszti elfogadásra,
b) elkészíti az Alapítvány és az Iroda éves feladat- és költségtervét, az Alapítvány
mérlegét, éves beszámolóját, éves közhasznúsági jelentését, és azokat a Kuratórium elé
terjeszti elfogadásra,
c) a céljának megfelelıen, a Kuratórium által elfogadott terv szerint, hatáskörének kerete
között mőködteti az Alapítványt,
d) gondoskodik a térség vállalkozásfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról az üzleti
tervnek megfelelıen, javaslatot tesz a program végrehajtásában közremőködık
kiválasztására,
e) feladata a PHARE program és az MVA által finanszírozott vállalkozásfejlesztési
program végrehajtása,
f) a Kuratórium döntése alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával,
g) a Kuratórium elızetes hozzájárulásával az Alapítvány vagyonából befektetéseket
végezhet,
h) gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetésérıl,
i) ellát minden egyéb adminisztratív feladatot,
j) kiválasztja a bankszámlavezetı bankot, gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési
jogot (ennek részletes szabályait az Iroda SZMSZ-e határozza meg),
k) gondoskodik az Alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodása
legfontosabb adatainak a helyi vagy országos sajtó útján történı nyilvánosságra
hozataláról,
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l) ellát minden olyan feladatot, amit a Kuratórium a hatáskörébe utal, vagy amivel
megbízza.
C) A Felügyelı Bizottság
1. Az Alapítvány gazdálkodásának, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak, a Kuratórium
mőködésének ellenırzésére az alapítók háromtagú Felügyelı Bizottságot hoznak létre. A
Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
2. A Felügyelı Bizottság tagjainak felkérése 4 évre szól, a tagok megbízása
meghosszabbítható.
3. A Felügyelı Bizottság elnöke:

dr Varga Sándor 4024 Debrecen, Wesselényi u. 17. II/17.

4. A Felügyelı Bizottság tagjai:

Németh József
Tasó László

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 87/a.
4254 Nyíradony, Batthyány u. 10.

5. A Felügyelı Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, szükség esetén
célvizsgálatot végez.
6. A Felügyelı Bizottság jogosult ellenırizni az Alapítvány mőködését és gazdálkodását,
ennek keretében:
− a Kuratórium elnökétıl jelentést, a Vállalkozásfejlesztési Iroda ügyvezetı igazgatójától
és dolgozóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
− célvizsgálatot folytathat, ha az Alapítvány céljait veszélyeztetve látja; vizsgálatainál
külsı szakértıket is igénybe vehet,
− az Alapítvány mőködésérıl készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva
vizsgálja az Alapítvány mőködését,
− a Felügyelı Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány
mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi
szükségessé.
7. A Kuratórium elé terjesztett - az alapítvány szervezeti és mőködési szabályzatában
meghatározott - jelentéseket, elıterjesztéseket a Felügyelı Bizottságnak is meg kell
küldeni.
8. A Felügyelı Bizottság ügyrendjét, mőködésének szabályait maga állapítja meg.
9. A Felügyelı Bizottság akkor határozatképes, ha legalább kettı tagja jelen van az ülésen.
10. A Felügyelı Bizottság tapasztalatairól szükség szerint de legalább évente egy alkalommal
beszámol az alapítóknak.
11. A Felügyelı Bizottság elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, de a megbízatásukkal
kapcsolatosan - közvetlenül, indokoltan és igazoltan - felmerült költségeik megtérítésére
jogosultak.
12. Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke és tagja - illetve az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja és az aki az Alapítvánnyal a
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megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
IV. Záró rendelkezések
1. Az alapítók az Alapítványra vonatkozó jogaikat együttesen, alapítói közgyőlésen
gyakorolják.
2. Az alapítók kizárólagos jogkörébe tartozik a döntés az Alapítvány alapító okiratának
módosítása és az alapító okiratban meghatározott, az alapítók jogkörébe utalt egyéb
kérdések esetében.
3. A Kuratóriumot és a Felügyelı Bizottságot érintı személyi kérdésekben - így a Kuratórium
és a Felügyelı Bizottság tagjainak és elnökének választása, visszahívása kérdésében - az
alapítók 2/3-os többséggel határoznak. Alapítók vállalják, hogy a döntést kisebbségben
maradásuk esetén is tudomásul veszik, és annak alávetik magukat, az alapító okirat
módosítását aláírják.
4. A bíróság az Alapítványt az alapító kérelmére nem peres eljárásban megszünteti, ha a
közfeladat iránti igény megszőnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon
illetve más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.
5. Az Alapítvány megszőnése esetén annak a hitelezık kielégítése után megmaradt vagyona
az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt az Alapítvány eredeti célja szerinti feladatokra
felhasználni és arról nyilvános tájékoztatást adni.
6. Az alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba vételt követıen az Önkormányzati Hírekben,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.
7. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekrıl
szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók.
Jelen okiratot az alapítók képviselıi megfelelı felhatalmazás alapján írták alá.
Debrecen, 2008. január 31.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Bakonszeg Község Önkormányzata

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata

Nyíradony Város Önkormányzata

Esztár Község Önkormányzata

Hajdúnánás Város Önkormányzata

Hajdúdorog Város Önkormányzata
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Nyíracsád Község Önkormányzata

Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata

Sárrétudvari Nagyközség
Önkormányzata

Darvas Község Önkormányzata

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

Nyírmártonfalva Község
Önkormányzata

Tiszacsege Város Önkormányzata

Hencida Község Önkormányzata

Mezıpeterd Község Önkormányzata

Szentpéterszeg Község
Önkormányzata

Hajdú-Bihar Megyei Víz- és
Csatornamő Vállalat jogutódja:
Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmő ZRt.

Debrecen és Vidéke Ipartestület

Észak-Alföldi Regionális Gazdasági
Kamara jogutódja:
Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Hajdú Gyógyszerkereskedelmi ZRt.

Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

Ipari Szövetkezetek Hajdú-Bihar
Megyei Szövetsége jogutódja:
KISZÖV Hajdú-Bihar Megyei
Iparszövetség

OTP Bank Nyrt.
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A 168/2008. (V. 30.) MÖK határozat melléklete

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ, HALÁSZATI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
Közhasznú Társaság

1190.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás
3384 Kisköre, Kossuth L. út 8. tel: 36/558-063 e-mail: tprogramregio@t-online.hu

Tájékoztató
a Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulás munkájáról

Kisköre, 2008. április
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I)
Megalakulás
1) Alapok
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás létrejöttérıl szóló megállapodást a társult hét megyei
önkormányzat képviselıje 2000. július 5. napján írta alá. A Társulás a Tisza 2000. februári szennyezése
következményeinek orvoslása mellett célul tőzte ki a folyó vízgyőjtı területén fellépı, árvízzel és belvízzel
kapcsolatosan valamennyi teendı ellátását, valamint a gazdaság és a turizmus értékeinek megırzését, fejlesztését.
A Társulás elı kívánja segíteni a Tisza-menti régiók társadalmi, gazdasági fejlıdését, lemaradásuk mérséklését.
Az alapító tagok:
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.; képviseli: megyei
közgyőlés elnöke)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3541 Miskolc, Városház tér 1.; képviseli:
megyei közgyőlés elnöke)
- Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.; képviseli: megyei közgyőlés
elnöke)
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.; képviseli: megyei közgyőlés
elnöke)
- Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; képviseli: megyei közgyőlés elnöke)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2.; képviseli:
megyei közgyőlés elnöke)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.; képviseli:
megyei közgyőlés elnöke)
A társulás fı döntéshozó szerve, a társulási tanács 2000. október 19. napján tartotta meg alakuló ülését Egerben,
ahol elfogadta a társulás szervezeti és mőködési szabályzatát, valamint megválasztotta tisztségviselıit. A társulási
tanácsban az alapító önkormányzatokat a megyei közgyőlések elnökei képviselik. A társulási tanács elnökének
megbízása egy éves idıtartamra szól, a folyamatosság biztosítása érdekében a megválasztott elnökhelyettes a
következı évben automatikusan elnökké lép elı, és a tanács új elnökhelyettest választ.
A társulási tanács elnöki tisztét a szervezeti és mőködési szabályzatban foglalt éves rotáció elvének megfelelıen
2006. október 19-tıl egy évig Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke töltötte be, azt követıen
pedig 2007. október 19-tıl a korábbi elnökhelyettes, a Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke vette át a Társulás
irányítását.
Az elnöki tisztet betöltı megyék:
Idıtartam
Elnök
Elnökhelyettes
2000.X.19.-2001.X.19.
Csongrád Megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
2001.X.19.-2002.X.19.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
2002.X.19.-2003.X.19.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
2003.X.19.-2004.X.19.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Heves Megye
2004.X.19.-2005.X.19.
Heves Megye
Hajdú-Bihar Megye
2005.X.19.-2006.X.19.
Hajdú-Bihar Megye
Bács-Kiskun Megye
2006.X.19.-2007.X.19.
Bács-Kiskun Megye
Csongrád Megye
2007.X.19.-2008.X.19.
Csongrád Megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
A Társulás tényleges mőködését 2000. szeptember 1-jével kezdte meg szegedi székhellyel, gazdálkodási feladatait
a Csongrád Megyei Önkormányzat látta el 2004. december 31-ig.
2) Székhely áthelyezés
A Csongrád Megyei Önkormányzat képviselıje a Társulási Tanács 2004. április 19-i ülésén bejelentette, hogy a
jövıben nem kívánja ellátni a társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, kérte ezek áthelyezését. A Társulás –költségtakarékossági okokból – a mőködtetésre nem kívánt egy új szervezetet kialakítani, hanem megkereséssel élt
a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács felé a Társulás további operatív mőködtetésére vonatkozóan. Javaslatként
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hangzott el, hogy a részben önálló gazdasági társulás teljes gazdasági önállósággal felruházott társulássá alakuljon,
és pénzügyi, gazdasági és szakmai feladatait a továbbiakban a Tisza-tó TFT Munkaszervezete lássa el, mint a
feladat ellátására alkalmas szervezet.
A javaslatot elfogadva a Társulási Tanács a 9/2004. (IV.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Társulás
Munkaszervezete a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács mellett mőködjön.
A hét megyei közgyőlés jóváhagyó határozata alapján – Együttmőködési Megállapodás aláírását követıen – a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács kiskörei Munkaszervezete vette át az operatív mőködtetés feladatát.
Azt követıen, hogy mind a hét társult megye megyei közgyőlése jóváhagyta és elfogadta a Tisza Vízgyőjtı
Programrégió Önkormányzati Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását és
alapító okiratát, megkezdıdhetett a székhelyáthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok intézése.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács igazgatója látja el a Társulás titkári feladatait, akinek munkáját egy
programvezetı segíti.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás mőködése a szervezeti változásokat követıen
stabilizálódott.
II)
Az elmúlt években végzett munka
1) Feladatok meghatározása
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító megyéinek képviselıi 2004. november 17-én
megbeszélést tartottak, amelyen a Társulás rövid- és középtávú programjára tettek javaslatot.
Az elhangzott vélemények alapján a Társulás rövid- (2005-2006) és középtávú (2007-2013) programjának
stratégiai célrendszere az alábbiak szerint fogalmazódott meg:
Rövid távú célok:
A megkezdett programok folytatása
Az NFT II. tervciklusához kapcsolható feladatok elıkészítése
A társulás átalakításával kapcsolatos feladatok
Középtávú célok:
A térség társadalmi-gazdasági lemaradásának mérséklését elımozdító intézkedések, ezen belül:
Infrastrukturális fejlesztések
szennyvízkezelés
hulladékgazdálkodás
megközelíthetıség
utak, víziutak
Gazdaságélénkítı szerepkör: húzóerı, turisztikai ágazat fejlesztései
Tisza hajózhatóvá tétele, nemzetközi víziút
Kerékpárút kiépítése a teljes hosszban
Hıforrások hasznosítása
Ökoturisztikai lehetıségek vizsgálata
Vidékfejlesztés, terület- és tájhasználat, gazdasági szerkezetváltás
VTT program intézkedéseinek támogatása
Natura 2000 programhoz kapcsolható feladatok
Agrárgazdálkodás feltételei, gazdasági szerkezetváltás
Vidékfejlesztési tám. igénybevételének lehetıségei
A teljes Tisza-völgyet érintı közmunkaprogram
Bel- és csapadékvíz elvezetı program
Erdıtelepítési program, erdıgazdálkodás
A Vízminıség megırzését, javítását célzó program
Nemzetközi megállapodások kezdeményezése
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Hosszú távú cél:
A térség leszakadásának mérséklése, a társadalmi, gazdasági potenciál megerısítése, a környezet- és
természetvédelmi feltételek teljesítésével egy fenntartható fejlıdési pályára állított régió.
2) A Tisza és egyes mellékfolyóinak a nemzetközi hajózás számára történı megnyitása érdekében végzett munka
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alulról jövı kezdeményezésként lépéseket tett a Tisza és
egyes mellékfolyóinak a nemzetközi hajózás számára történı megnyitása érdekében. Elsıdleges célul
kormányhatározat megszületését tőzte ki, amit az indokolt, hogy a Tisza folyón történı hajózásra vonatkozóan a
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között Belgrádban, 1955.
március 9-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) van hatályban, és az a megkötés óta eltelt közel
ötven esztendı alatt azonban az elavulttá vált. Az Egyezményben foglaltak szerint a Tiszán csak a két ország hajói
közlekedhetnek, harmadik ország hajói csak eseti engedélyezés alapján hajózhatnak, amelynek érvényesíthetısége
– a torkolati pozíciót elfoglaló – Jugoszlávia (illetve 2003. február 4-étıl Szerbia és Montenegro) hatóságainak
döntésétıl függ. Másrészt a Tisza magyarországi szakaszán érintett helyi és regionális önkormányzatok és
szervezetek erıs nyomást gyakorolnak a kormányzati szervekre annak érdekében, hogy a térség fejlıdésének
elısegítését a hajózás feltételeinek javításával segítsék elı. A tiszai hajózási lehetıségek bıvítése illeszkedik abba
az európai közlekedés-fejlesztési irányvonalba, amely a belvízi hajózás elıtérbe állítását, jól mőködı európai
belvízi víziutak és víziút-rendszerek kialakítását célozza meg. A nemzetközi hajózás megjelenése a Tiszán és
mellékfolyóin a területfejlesztés és a vidékfejlesztés céljait is szolgálná.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Társulási Tanácsa 2005 áprilisában hozott határozatában rögzítette, majd 2006. és
2007. évben több alkalommal is megerısítette, hogy egyetért a Tisza és egyes mellékfolyóinak a nemzetközi
hajózás számára történı megnyitásával, a kezdeményezést minden eszközével támogatja. A Társulási Tanács ezért
több alkalommal levélben kereste meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot (illetve a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt és az Országos Területfejlesztési Hivatalt), hogy a Tisza és egyes
mellékfolyóinak a nemzetközi hajózás számára történı megnyitása érdekében a szükséges intézkedések
megtételéhez nyújtson segítséget, valamint kérte az együttmőködést a tiszai hajózás fejlesztésének gazdasági
indokoltságáról szóló kormány-elıterjesztés elıkészítésében. A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
Társulás számos tárcaközi egyeztetı tárgyalást kezdeményezett, melyek eredményeként készült egy kormányelıterjesztés tervezet is. A tervezetet véleményezı szervezetek részérıl legfontosabb korlátként a tervezet
elfogadásával szemben a megvalósíthatósági tanulmány hiánya jelentkezett, ezért a tanulmány elkészítésére az
Országos Területfejlesztési Hivatal közbeszerzési eljárást hirdetett, amely sajnos sikertelenül zárult. Ezt követıen
az Országos Területfejlesztési Hivatal jogutódja, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium arról
tájékoztatta a Társulást, hogy a Tisza nemzetközi hajózás számára történı megnyitásához kapcsolódó feladatok,
mint közlekedési kérdések, alapvetıen a GKM feladatkörébe tartoznak (korábban az Országos Területfejlesztési
Hivatal a kiemelten kezelt Tisza-völgy fejlesztése érdekében karolta fel a jogi háttér tisztázására irányuló feladatok
kezelését, és mőködött közre a kormány-elıterjesztés tervezet elıkészítésében).
A Társulási Tanács ezt követıen megerısítette korábbi határozatát (27/2006.(XII.11.) sz. határozat) arra
vonatkozóan, hogy továbbra is fontosnak tartja a Tisza folyó nemzetközi hajózás számára történı megnyitását. A
határozat alapján a Társulás levélben kereste meg Kóka János gazdasági és közlekedési minisztert. Tájékoztatta az
elmúlt években a Tisza folyó nemzetközi hajózhatósága érdekében megtett intézkedésekrıl, rendelkezésére
bocsátotta a témában a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulásnál meglévı, a témát érintı
dokumentációt, továbbá kérte, hogy a Tisza völgyének fejlesztése érdekében a Tisza és egyes mellékfolyóinak a
nemzetközi hajózás számára történı megnyitásának jogi lehetıségeit ismételten vizsgálja meg, továbbá
kezdeményezze a tárcaközi egyeztetések ismételt megindítását.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselıje a Társulás 2007. májusi ülésére készítette el válaszát,
valamint ezen az ülésen személyesen is tájékoztatta a tagokat a jelenlegi helyzetrıl és a jövıbeni lehetıségekrıl.
Az ülésen a Társulási Tanács javasolta a tiszai hajózás fejlesztésének felvételét a zászlóshajó programok közé,
különös tekintettel az árvízvédelemre, a vízgazdálkodásra, a turisztikára és a kapcsolódó ökológiai rendszerekre.
3) NFT II. - nagyprojekt javaslatok győjtése
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A Tisza Vízgyőjtı Programrégió 2005. május 12-én szakmai fórumot tartott annak áttekintésére, hogy a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv 2007-2013 közötti tervezési idıszakában a társmegyék milyen szerepet tudnak fölvállalni a Tisza
térségének fejlesztésében. Ehhez kapcsolódva a Társulás 2005. május 23-i soros ülésének is egyik fı témája volt,
hogy a Tisza-völgy térségének fejlesztési elképzeléseit miként lehet az elıkészítés alatt álló nemzeti fejlesztési terv
intézkedései közé beilleszteni. Ennek egyik feltétele, hogy a már körvonalazódó – több százmilliárd Ft nagyságú –
integrált program ütemezésre kerüljön, és megjelenjen a 2020-ig szóló Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban,
és a 2007- 2013 idıszakra tervezett lépéseket tartalmazzák az érintett régiók és tárcák operatív programjainak
intézkedési céljai is.
A 2005. májusi ülésen hozott Társulási határozat értelmében levélben kerestük meg dr. Baráth Etele európai
ügyekért felelıs tárca nélküli minisztert, és tájékoztattuk azon konkrét projektekrıl, amelyek a Tisza Vízgyőjtı
Programrégió Önkormányzati Társulás álláspontja szerint a Tisza-mente fejlıdésében a legsürgetıbbek, mindenki
számára elfogadhatóak, illetve a 2007-2013 közötti idıszakban megvalósíthatóak. Kértük a miniszter támogatását,
hogy a Tisza Vízgyőjtı Programrégió által javasolt nagyprojektek helyet kaphassanak az elıkészítés alatt álló
nemzeti fejlesztési terv 2007-2013 közötti tervezési idıszakában meghatározott projektek sorában.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás az alábbi nagyprojekt javaslatokat juttatta el az európai
ügyekért felelıs tárca nélküli miniszter részére:
1) Árvízi biztonság növelése
1.1 A VTT I. ütemének megvalósítása 2008-ig.
1.2. A VTT további ütemének megvalósítása 2007-2011
2) A Tisza-tó fenntarthatóságának biztosítása (kiegészítve a kotrási, rehabilitációs munkákkal), 2007-2009
3) A Tisza-menti települések belterületi vízrendezése, 2007-2012
4) A Tisza-menti települések teljes körő szennyvízkezelése, 2007-2012
5) Tisza-menti holtág-rehabilitációs program, 2010-2013
6) A térség megközelíthetıségének általános javítása (út- és vasúthálózat rehabilitációja, fejlesztése),
2007-2013
7) Kishajó kikötık létesítése, 2007-2010
8) A Tisza-gáton a kerékpárút-hálózat teljessé tétele, 2007-2013
9) A Tisza hajózhatósága és logisztikai (különösen agrárlogisztikai tevékenység) fejlesztése érdekében
medencés kikötık fejlesztése és létesítése Szegeden és Szolnokon, 2007-2010
10) Turizmus fejlesztése
10.1. A termálvízre alapozott turizmus fejlesztése, 2007-2013
10.2. Az aktív és ökoturizmus fejlesztése, 2007-2010
11) A foglalkoztatási lehetıségek bıvítése
11.1. Ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak kialakítása, 2007-2010
11.2. Az agrárökológiai tevékenység és tájgazdálkodás fejlesztése, 2007-2013
11.3. A mezıgazdasági termékek helyi feldolgozásának bıvítése, 2007-2013
11.4. A kereskedelem és a szolgáltatási szektor bıvítése, 2007-2013
2006-2007. évben elıkészítés alatt voltak a 2007-2013 közötti idıszakra vonatkozóan az ágazati és operatív
programok és a hozzájuk kapcsolódó akciótervek. A Társulás folyamatosan nyomon követte, hogy az elıkészítés
alatt álló programokban hogyan jelennek meg a kiemelt térségként kezelt Tisza-völgy fejlesztési elképzelései,
valamint a Tiszára vonatkozó fejlesztések milyen intézményrendszeri háttérrel valósulhatnak meg. Ezzel
kapcsolatosan több alkalommal kértük az Országos Területfejlesztési Hivatal (majd Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatását.
A Társulás a 2006. október 30-i ülésén elfogadott egy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által
elıkészített állásfoglalást a Tisza-mente egyes fejlesztési kérdéseinek kezelésérıl. Az állásfoglalást minden érintett
régió, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére megküldtük, kérve, hogy gondoskodjanak az állásfoglalás
elemeinek az érintett operatív programokba történı átvezetésérıl az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
kiemelten kezelt, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben is a prioritások között szereplı Tisza-völgy
fejlesztésének biztosítása érdekében.
Az állásfoglalás szerint:
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1) Elengedhetetlen, hogy a Tisza-mente teljes árvízbiztonságának megteremtése 2013-ig megvalósuló célként
szerepeljen.
2) Szükséges, hogy a környezetvédelmi nagyprojektek közé kerüljön be a tiszai árapasztó tározó rendszer, a
nagyvízi meder kapacitásának bıvítése, a Tisza és mellékfolyói fıvédvonalainak megerısítése és
fejlesztése, a Tisza-tó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási rehabilitációja, valamint a
Vízgazdálkodási Rendszerek megvalósítása valamennyi tervezett eleme.
Ezek elıkészítése ütemesen haladjon és a jelenleg elıkészítés alatt lévı árapasztó tározók megvalósítására
irányuló Kohéziós Alap pályázat 2007 elsı felében benyújtásra kerüljön.
3) Indokolt, hogy az árvízvédelmi mőszaki beavatkozásokkal érintett településeken megvalósítandó
infrastrukturális (belvíz, szennyvíz, közút) fejlesztések elıkészítése párhuzamos módon történjen, a
fejlesztések megvalósítására pedig a Környezet és Energia Operatív Program keretében önálló prioritási
tengelyként álljon rendelkezésre a pályázati lehetıség.
4) Kiemelten kezelendı a Tisza-völgy agrárgazdálkodásának fejlesztése és átalakítása a tájgazdálkodás
irányába történı erıteljes elhatárolással. Indokolt, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai
Terv keretében erre a pályázati lehetıség biztosított legyen.
5) Szükséges, hogy a 3 Tisza-menti régió önálló regionális operatív programjában a Tisza-mentét érintı
fejlesztések támogatására irányuló pályázati rendszerek összehangoltan és azonos feltételekkel kerüljenek
kialakításra.
6) Indokolt, hogy a Tisza hajózhatóságának jogi, mőszaki és infrastrukturális feltételei megvalósuljanak.”
A megküldött állásfoglalásra 2007 februárjában részletesen reagált a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, sıt a 2007.
május 3-i ülésén külön napirend keretében – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársának részvételével –
részletesen áttekintettük, hogy a fejlesztési dokumentumokban hogyan jelennek meg a konkrét fejlesztési
elképzelések.
4) Részvétel a Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Program véleményezésében
A Tisza-völgy vízi-turizmusának fejlesztése érdekében 2003-ban a négy alföldi regionális idegenforgalmi bizottság
(RIB) elnöke közösen terjesztette fel javaslait a turizmusért felelıs államtitkár felé, aki megteremtette az egységes
és az európai uniós támogatási feltételeknek is megfelelı Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Program
elkészíttetéséhez szükséges finanszírozási forrás lehetıségét. 2004-ben a Magyar Turizmus Rt. és a Tisza-tavi
Regionális Turisztikai Projekt Iroda közremőködésével sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a feladat
elvégzésére az Aquaprofit Rt. kapott megbízást.
2005-ben indulhatott meg az érdemi munka, majd nem sokkal késıbb kiderült, hogy ugyanebben a témában a
gyöngyösi Károly Róbert Fıiskola Turizmus Tanszéke is kutatásokat folytat. A Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fölkérte a feleket, hogy a munkát összehangoltan végezzék. Ezt
követıen a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézete is bekapcsolódott a munkába, mely a
témában született tanulmányok és publikációk, egyéb információk felkutatásával kezdıdött, majd kérdıíves
felméréssel és mélyinterjúkkal, a Tisza teljes szakaszának, valamint mellékfolyóinak vízi és szárazföldi bejárásával
folytatódott. Megtörtént minden olyan létesítmény és fejlesztésre alkalmas helyszín (szálláshely, kemping, kikötı,
strand, híd) felmérése és GPS koordinátákkal való regisztrálása, amelynek megléte és állapota a tiszai vízi turizmus
alapját és fejlıdését képezi, képezheti, továbbá folyamatos a tiszai attrakciók, rendezvények összegyőjtése. Az
elızetes anyagok feldolgozását követıen a tanulmány mellékleteként térkép is készült, melyen feltüntették
mindazokat a fontosabb információkat, amelyek a fejlesztési program elengedhetetlen részét képezik.
A munka a Magyar Turizmus Rt. folyamatos tájékoztatása mellett folyt, az Aquaprofit Rt. a meghatározott
idıpontban befejezte a Programot. A Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Program bemutatására 2005. november 10én Budapesten került sor a Budapest Rendezvényhajón.
5) Részvétel a Tisza Komplex Program elıkészítésében
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2006 elsı félévében az Országos Területfejlesztési Hivatal, késıbb az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium koordinációja mellett folyt a Tisza Komplex Területfejlesztési Program elıkészítése. A nemzeti,
régiós, térségi és ágazati érdekeket egyaránt képviselı komplex program tervezése, tartalmi összeállítása
folyamatos együttmőködést igényel. A hatékony munkavégzés és a közeli határidık tartása érdekében az Országos
Területfejlesztési Hivatal a tervezés elısegítésére operatív tervezıi csoport létrehozását kezdeményezte. A Tisza-tó
Térségi Fejlesztési Tanács – mint a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás operatív mőködtetését
ellátó szervezet – felkérést kapott az Országos Területfejlesztési Hivatal részérıl, hogy a munka sikeres
megvalósítása érdekében az operatív tervezıi munkacsoportban vegyen részt.
6) Közmunkaprogram lehetıségeinek vizsgálata a Tisza völgyében
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2004. december 13-i ülésén tárgyalta
és elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által készített, a teljes Tisza-völgyre kiterjedı belés csapadékvíz elvezetési közmunkaprogram megvalósításáról szóló elıterjesztést, valamint felkérte a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnökét, hogy a közmunkaprogram részletes ütemtervét és a hozzá
rendelhetı költségeket a következı ülésre terjessze elı.
A program megvalósítása érdekében 2005 nyarán a Társulás levélben fordult dr. Sándor Lászlóhoz, az Országos
Közmunkatanács elnökéhez. Dr. Sándor László válaszlevelében támogatásáról biztosította az elıkészítés alatt álló
programunkat, ugyanakkor tájékoztatott, hogy a 2006-os költségvetés számai egyelıre nem ismertek, ezért még
nincs abban a helyzetben a Közmunka Tanács, hogy a rendelkezésre álló források felosztásáról konzultációt
folytasson. Fölhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közmunkával
támogatott tevékenységben érintettek (társminisztériumok, gazdálkodó szervezetek) a programok költségeibıl is
jelentıs részt vállaltak. Ígérete szerint a források rendelkezésre állása esetén a pályázati rendszer mőködtetéséhez
minden segítséget megadnak.
Miután Magyarország 2006. és 2007. évi költségvetésének tervezete nyilvánosságra került, világossá vált, hogy a
regionális források között nem jelent meg külön soron fejezeti kezeléső elıirányzatként az ilyen jellegő
közmunkaprogram lebonyolításához felhasználható keret. A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
Társulás ugyanakkor tovább keresi annak lehetıségét, hogyan lehetne a Tisza-menti bel- és csapadékvíz-elvezetést
hatékonyan megoldani a helyi munkaerı bevonásával, közmunkaprogram indításával.
7) Turisztikai fejlesztések támogatása, kerékpárút kiépítésének elıkészítése
A Társulás munkaprogramjában szerepel, hogy gazdaságélénkítı szerepkörben nagy hangsúlyt kell fektetni a
turisztikai fejlesztések támogatására, ezen belül pedig többek között fontos feladat a kerékpárút kiépítésének
elıkészítése a Tisza folyó magyarországi szakaszán.
Ennek érdekében 2005 májusában a Társulás levélben kereste meg a Tisza vonalán illetékes öt környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságot (Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Felsı-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság), és kérte tájékoztatásukat, hogy a kezelésükben lévı árvízvédelmi töltéseken hol van szilárd
útburkolat, mely szakaszokon van jelenleg pályázat benyújtva kerékpárút kiépítése céljából, valamint terveznek-e
máshol is kerékpárutat építeni. Ezen információk segítségével kívántuk felmérni a jelenlegi állapotokat, és
tájékozódni a közeljövıben várható helyi fejlesztésekrıl.
A Tisza mentén illetékes vízügyi igazgatóságoktól visszaérkezett válaszlevelek alapján a Tisza jobb és bal partján
(2006 szeptemberében) összesen 278,530 km hosszan található burkolt töltésszakasz, amely kerékpárútként
hasznosítható. A Tisza mentén építés alatt van, vagy az illetékes szervek nyertes pályázattal rendelkeznek összesen
33,652 km-es töltésszakaszon kerékpárút építésre, továbbá tervezett kerékpárút, vagy még el nem bírált kerékpárút
építési pályázattal 61,582 km hosszú szakaszon. A munka ezt követıen a meglévı és a leendı kerékpárút
kiszolgáló-létesítményeinek fölmérésével folytatódott.
A Magyar Turisztikai Hivatal (MTH) 2004-ben kezdte meg a 2007-2013 közötti európai uniós tervezési ciklusban
a következı nemzeti fejlesztési terv keretein belül megvalósítandó nagyprojektek győjtését. Várták az NFT II-ben
nevesíthetı, nagy gazdasági hatással rendelkezı 50 M euró feletti projekteket, de győjtötték a 8 M euró (2 milliárd
forint) beruházás feletti projektjavaslatokat is.
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A Magyar Turisztikai Hivatal elnöke a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsot is felkérte projektjavaslatok
győjtésére. A munkához kapcsolódva a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás a korábban megtett
intézkedések eredményeként rendelkezésre álló információkat felhasználva „Kerékpárút-hálózat teljes kiépítése a
Tisza folyó völgyében” címmel szintén eljuttatta nagyprojekt javaslatát a Turisztikai Hivatal felé. A javaslatot a
Hivatal elfogadta, és összefoglaló táblázatában megjelentette.
8) Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése komplex program figyelemmel kísérése
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás illetékességi területén napjainkban az egyik legnagyobb
feladatként értékelhetı a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése komplex program megvalósítása. A Társulás
rendszeresen napirendjére tőzte a program megvalósításának aktuális helyzetérıl készült tájékoztatót, így lehetıség
nyílt minden alkalommal a legaktuálisabb, legsürgetıbb feladatokról és eredményekrıl tájékozódni.
9) Meghívotti részvétel kezdeményezése az 1003/2007. (I. 24.) Kormányhatározat alapján létrejövı Tárcaközi
Bizottság ülésein
A Magyar Kormány 1003/2007. (I.24.) számon határozatot hozott a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,
valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése)
árvízvédelmi fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról.
A Vásárhelyi-tervnek az árvízmentesítés programja mellett legfontosabb célja a Tisza-völgy komplex
térségfejlesztése, ezért a kormányhatározat alapján a kormányzati koordinációra, a területfejlesztési és a kapcsolódó
egyéb szakterületi fejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolására tárcaközi bizottság jön létre.
A kormányhatározat értelmében a tárcaközi bizottság tagjai az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési
miniszter, az oktatási és kulturális miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelıs kormánybiztos. A bizottság elnöke az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter, társelnöke a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A bizottság
ülésein az elnök és a társelnök felkérésére részt vehetnek az elsıdlegesen érintett megyei közgyőlések elnökei.
A Társulási Tanács levélben kereste meg dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési minisztert, és
kérte, hogy az 1003/2007. (I. 24.) Kormányhatározat alapján létrejövı Tárcaközi Bizottság ülésein a Tisza-folyó
mentén található hét megye megyei önkormányzatai által 2000. évben létrehozott Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulás elnöke vagy annak megbízottja állandó meghívottként vehessen részt.
A minisztérium arról tájékoztatott, hogy a Társulás kérésérıl a miniszter nem egyedül dönt, a Tárcaközi Bizottság
egy napirend keretében fogja azt megtárgyalni és döntését meghozni.
Miután válasz nem érkezett kérésünkre, 2007 szeptemberében a fenti tartalmú levelet Bajnai Gordon miniszter
részére is megküldte a Társulás.
10) „A vidékfejlesztési támogatások igénybevételének lehetıségei a Tisza vízgyőjtı területén” címő tanulmányok
elkészítése
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás „A vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
lehetıségei a Tisza vízgyőjtı területén” címő elemzés elkészíttetésére 7 millió forintot különített el, amelyet a
társult megyék egyenlı arányban támogatásként vehettek igénybe. 2004. évben három megye – Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves – kötött szerzıdést a Gödöllıi Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Kht.-val a tanulmány elkészítésére. 2005. év folyamán mindhárom megye esetében elkészültek a tanulmányok.
A Csongrád Megyei Önkormányzat 2005. évben a környezetvédelmi program felülvizsgálatára és aktualizálására
vonatkozóan a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékével kötött
vállalkozási szerzıdést. 2006. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a „Tájgazdálkodás
bevezetésének kezdeti lépései a Tiszaroffi tározóban, különös tekintettel az anyagnyerı gödrök hasznosítására”
címő tanulmány elkészítésére vonatkozóan kötött megállapodást a Tisza Tájközpont Kht.-val, és ugyanebben az
évben utaltuk át a támogatás összegét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak az „Integrált megyei fejlesztési
programterv” elkészítésére, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanáccsal közösen valósít meg. A
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a korábban felhalmozódott tagdíjhátraléka miatt a Tanács határozata
értelmében nem használhatta fel az elkülönített összeget.
A Társulás 2007. februári ülésén kérte, hogy a megyék a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen
számoljanak be az összeg felhasználásáról, mutassák be az elkészült tanulmányokat. A rövid áttekintést követıen –
a társult tagok kérésére – a megyék a prezentáció keretében is bemutatták az elkészült dokumentációt. A Csongrád
Megyei Önkormányzat kérte, hogy a környezetvédelmi programról annak elfogadását követıen adhasson
tájékoztatást a Társulás részére 2007 II. félévében. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat arról tájékoztatta a
Társulást 2007 októberében, hogy az Országos Területrendezési Terv módosítása miatt Hajdú-Bihar megye
Integrált megyei fejlesztési programtervének összehangolására is szükség van, így az anyag végleges változata még
nem készült el.
A Gödöllıi Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet által a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves megye részére készített tanulmányok a Társulás honlapjáról letölthetıek.
11) A Tisza vízminıség-védelme érdekében megtett intézkedések
a) egyéb szervezetek munkájában való részvétel kezdeményezése
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás a Tisza vízminıség-védelme érdekében kereste a közös
munka lehetıségét számos egyéb szervezettel, többek között fölvette a kapcsolatot a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósággal. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a Társulással elsısorban a határ-menti együttmőködés, az ICPDR keretében létrehozott Tisza
Csoport, valamint a Víz Keretirányelv bevezetése kapcsán felmerülı feladatok esetében látta a közös munka
lehetıségét. A határ-menti együttmőködések szlovák, ukrán és román viszonylatban egyaránt kiterjednek
vízgazdálkodási és környezetvédelmi területre és a Víz Keretirányelv bevezetésével kapcsolatos feladatokra is. A
Társulás ezért felvette a kapcsolatot a Tisza Munkacsoporttal, a Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Vegyesbizottsággal, a határvízi bizottságokkal, a Magyar-Román Környezetvédelmi
Vegyesbizottság Környezetvédelmi Szakértıi Csoportjával és a Természetvédelmi Szakértıi Csoportjával is. A
Társulás tájékozódott a szervezetek eddig végzett munkájáról, a jövıbeni terveirıl.
A Társulás 2007. február 21-i ülésén határozatba foglalta azon igényét, hogy ezen szervezetek munkájában a –
társult megyék által választott szervezetben – megfigyelıként részt kíván venni:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság Területi
Tervezési Munkaszervezet
Csongrád megye: Magyar-Román szakértıi munkacsoport
Heves megye: Magyar-Szlovák Vegyesbizottság Természet és Tájvédelmi munkacsoport
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: magyar-ukrán és magyar-román szakértıi csoportok munkájában kíván részt
venni.
A fentiek eredményeként a Társulás meghívást kapott a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) égisze alatt
– az öt Tisza-medencei ország együttmőködésével – mőködı Tisza Csoport 2007. szeptember 17-18-án Szolnokon
tartott munkamegbeszélésére. A találkozó elsı napján a Tisza Csoport tevékenységének eddigi eredményét
összefoglaló „Tisza vízgyőjtı elemzés 2007 – Felhívás cselekvésre” címő jelentés és az abban foglalt ajánlások
szövegének pontosítása, véglegesítése zajlott. Mindezek segíteni fogják a döntéshozókat a Tisza-térség vizei és
értékes élıvilága védelmét szolgáló intézkedések meghatározásában. Az összefoglaló jelentés kiemeli Tisza-térség
rendkívül változatosságát táj, fajok, vizes élıhelyek, védett területek tekintetében, ugyanakkor felhívja a figyelmet
az azokat veszélyeztetı tényezıkre, köztük a szennyezésekre, mederbefolyásoló tevékenységekre, árvizek,
szárazság hatására és utal arra, hogy a térségben várható jelentıs vízigények és a klímahatások együttesen jelentıs
problémákat okozó vízhiányhoz vagy víztöbblethez vezethetnek.
A találkozó második napján elıadásokat hangzottak el többek között a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program
indokoltságáról és céljairól, valamint a Nagykörő térségében megvalósított Tisza LIFE program mintaterületein
elért eredményekrıl.
b) A técsıi monitoring állomás mőködtetésének közös finanszírozása
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A magyar kormány által biztosított pénzügyi keretbıl Ukrajna területén, a Felsı-Tisza vízgyőjtıjén Técsın
automata vízminıségi mérıállomás létesült. A mérıállomás a magyar fél finanszírozásában elvégzett próbaüzem
után, 2004. december 23-án teljes körően átadásra került a Kárpátaljai Ökológiai és Természeti Erıforrások
Igazgatósága részére. Az állomás ezt követıen, gyakorlatilag néhány napos mőködés után áramellátási problémák
miatt leállt, és csak 2005. december 1-jén sikerült – magyar segítséggel – ismét üzembe helyezni. Bár az állomás
ezt követıen mőködött, a Kárpátaljai Vízügyi Igazgatóság szerverének mőszaki hibája miatt adattovábbítás nem
volt. Az ukrán fél az üzemeltetési és adattovábbítási problémák miatt a magyar fél hozzájárulásával, 2006. március
27-tıl az állomás leállítása mellett döntött a mőszaki hibák elhárításának idejéig. A végleges leállítás 2006
áprilisában történt meg.
A técsıi automatikus vízmérı monitoring állomás mőködési nehézségei több alkalommal említésre kerültek a Tisza
Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás ülésein. A Társulás a 2007. február 21-i ülésén arról határozott,
hogy amennyiben a társult megyék hajlandóak az éves mőködtetési költség 2 millió Ft-os összegének felét közösen
finanszírozni, abban az esetben levélben keresi meg a miniszterelnököt, valamint a környezetvédelmi és vízügyi
minisztert, az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, és kéri támogatásukat a monitoring állomás hiányzó 1
millió Ft üzemeltetési költségének közös finanszírozásához.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnökének javaslatára meghozott határozatra a többi 6 megye levélben jelezte
szándékát arra vonatkozóan, hogy készek támogatást nyújtani a técsıi monitoring állomás mőködtetéséhez.
Idıközben a Társulás mőködtetését ellátó Munkaszervezet birtokába jutott információk szerint a mérıállomás
mőködésének újraindításának költsége megemelkedett, mintegy 5 millió Ft-ot igényel, ezért a Társulás tovább
keresi az állomás újraindításához szükséges pénzügyi hozzájárulás lehetıségét és formáját.

c) Részvétel a Víz Keretirányelv kapcsán
munkaprogramjának véleményezésében

elkészült

vízgyőjtı-gazdálkodási

terv

ütemtervének

és

A Társulás a 30/2006. (XII. 11.) sz. határozata alapján levélben kereste meg Kovács Pétert, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium fıosztályvezetı-helyettesét, a Tisza Munkacsoport társelnökét, és kérte az együttmőködés és
a közös munka lehetıségét a Víz Keretirányelv követelményei szerint készülı állapotfelméréshez kapcsolódóan a
jelentésnek „A nyilvánosság bevonása” címő fejezetéhez kötıdı feladatok megvalósításában, tehát a
közmeghallgatásokon való részvételben, azok esetleges megszervezésében való közremőködésben, valamint a
jelentés véleményezésében.
A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén címő, 2000. december 22-én hatályba
lépett, 2000/60/EK irányelv (Víz Keretirányelv) az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze.
Elıírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és
fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.
A keretirányelv jelentıségét elsısorban az adja, hogy egységes alapokon szabályozza a felszíni, felszín alatti vizek
mennyiségi és minıségi védelmét, a pontszerő és diffúz szennyezı-forrásokkal szembeni fellépést, és elıírja a
vizek jó állapotának eléréséhez vezetı intézkedések vízgyőjtı szintő összehangolását. Ennek Magyarország
számára kiemelt jelentısége van, mert Magyarország egész területe a Duna vízgyőjtıjében fekszik, és a Víz
Keretirányelv szerint az egész Duna medencét kell vízgyőjtı-területnek tekinteni.
A Víz Keretirányelv rendelkezéseit integrált módon a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés eszközeivel kell
végrehajtani az érdekeltek széleskörő bevonásával. Az EU tagországoknak 2009-re kell saját vízgyőjtıgazdálkodási tervet (VGT) készíteniük, melyet egy 2006. december 22-ig nyilvánosságra hozott ütemtervnek és
munkaprogramnak kell megalapoznia. Utóbbit egy (legalább) hathónapos idıszak alatt van lehetısége az
érintetteknek véleményezni, majd ezt követıen alakul ki a végleges program.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a dokumentumok véleményezésére többek között felkérte a Tisza
Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulást is, a vélemények beérkezésének legkésıbbi dátumaként 2007.
június 30-át jelölte meg.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. február 21-i ülésének anyagai között a társult
megyék részére megküldte a véleményezni kért vízgyőjtı gazdálkodási terv ütemtervét és munkaprogramját, és
kérte, hogy a megadott határidıig juttassák el véleményüket. A véleményezés lehetıségével a határidıig a Társulás
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4 megyéje élt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Heves megye minden külön vélemény nélkül egyetért a
megküldött dokumentumban foglaltakkal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Csongrád megye ugyanakkor több
észrevétellel és javaslattal is élt az anyaggal kapcsolatban.
A Társulási Tanács határozata alapján a fentiek mellett levélben kerestük meg a környezetvédelmi és vízügyi
minisztert, dr. Persányi Miklóst: Magyarország vízrajzi adottságaira hivatkozva – folyóink a környezı
hegységekben (Alpok, Kárpátok) erednek és a vízfolyások 96%-a külföldrıl érkezik hozzánk – kértük, hogy a Víz
Keretirányelvnek megfelelıen elıkészítés alatt álló vízgyőjtı gazdálkodási terv határainkon átnyúlva, a teljes
Tisza-völgyet érintıen készüljön el.

d) Részvétel a Víz Keretirányelv kapcsán elkészült dokumentáció véleményezésében
A Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felkérte a Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulást, hogy a Víz Keretirányelv bevezetéséhez kapcsolódóan vegyen részt a már elkészült
dokumentáció véleményezésében, a társadalmi egyeztetés folyamatában.
A Felsı-Tisza vidékén (Tiszabecstıl Tiszabercelig) és Nagykálló környékén (a Kállay fıfolyás vízgyőjtıjén),
melyek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyik uniós finanszírozású projektjének a mintaterületei, a
tervezési folyamat 2007-ben kezdıdött, korábban, mint az ország többi területén. Elsıként itt volt lehetısége az
érintetteknek részt venni a vízgazdálkodási tervezésben. A FETIKÖVIZIG által a Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulás rendelkezésére bocsátott dokumentumot, az úgynevezett 1. konzultációs anyagot a
Társulás Munkaszervezete megküldte a területileg érintett 3 megye (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye részére, majd a beérkezett véleményeket továbbította a címzettként megjelölt VTK
Innosystem részére.
e) A verespataki bányanyitás ügyének folyamatos nyomon követése
A kanadai Rosia Montana Gold Corporation cég a romániai Fehér megyében található Verespatak falu körzetében
ciános technológiájú aranybánya nyitását tervezi. A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 20062007. év folyamán folyamatosan nyomon követte a bánya megnyitásával kapcsolatos aktuális intézkedéseket.
Az országhatárokon átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény vonatkozó elıírásainak
megfelelıen a román Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 2006 nyarán megküldte a verespataki
aranybánya-nyitás környezeti hatástanulmánya benyújtásáról szóló értesítést és a dokumentáció elérhetıségeit a
magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak. A magyar nemzeti álláspont kialakítása érdekében a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2006. július 20-án megbeszélést tartott, amelyen a különbözı tárcák,
állami és civil szervezetek mellett a korábban bevont szakértık és a Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes
Bizottság keretében létrejött ad hoc szakértı csoport tagjai is megjelentek. A megbeszélésre a Tisza Vízgyőjtı
Programrégió Önkormányzati Társulás is meghívást kapott, és a Társulásnak lehetısége nyílt a hatástanulmány
véleményezésére is.
A társult megyék által készített véleményt a Munkaszervezet 2006. augusztus 10-én megküldte a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumnak, aki - más hazai vélemények mellett - eljuttatta a román fél részére. A Társulás
véleményeire és javaslataira a Rosia Montana Gold Corporation választ is adott.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás operatív mőködtetését ellátó Tisza-Tó Térségi
Fejlesztési Tanács és Munkaszervezet 2007. szeptember 13-i ülésén napirendjére tőzte a verespataki bányanyitással
kapcsolatos aktuális információk megtárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 55/2007. (IX. 13.) számú határozata a súlyosan környezetszennyezı
cián technológia bevezetése ellen a Tisza, és a Duna vízgyőjtı területére kiterjedıen:
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács kinyilvánítja tiltakozását a tervezett cián technológiával üzemelı
romániai Verespataki aranybánya megnyitása kapcsán.
Felkéri Elnökét, valamint Dr. Danis György urat a Tanács tagját, hogy a Tanács tiltakozását juttassa el
Bajnai Gordon, Dr. Fodor Gábor miniszter uraknak, Göncz Kinga külügyminiszter asszonynak, Tabajdi
Csaba úrnak, az Európai Parlament képviselıi csoport vezetıjének, a Tisza Vízgyőjtı Programrégió
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Önkormányzati Társulás Elnökének, továbbá zöld szervezeteknek, azzal a céllal, hogy a felsorolt
szervezetek a tılük telhetı legszélesebb körben tegyék meg további tiltakozásukat a Verespataki
bányanyitás ellen. Továbbá koordinálja a felsorolt szervezetek között egy olyan kapcsolatrendszere
kiépítését, amely egy esetleges havaria esetén azonnali beavatkozásokat biztosít a Maros, Tisza, Duna
folyók védelme érdekében, valamint mőködésbe hozza a nemzetközi médiákat, az illetékes Európai Uniós
Bizottságokat és a Zöld szervezeteket.
Felkéri továbbá Dr. Tatár Attila altábornagy urat, a Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgatóját,
hogy az érintett ország szakembereivel közösen kerüljön kidolgozásra egy esetleges természeti katasztrófa
bekövetkeztére szóló havaria terv.
12) Az erdısítés, energetikai faültetvények létesítésének vizsgálata a Tisza völgyében
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2006. év folyamán napirendjére tőzte a Tisza völgyének
erdısítési lehetıségeirıl készült tájékoztatót. A Tisza völgyében az erdısítésnek, ezen belül az energetikai
faültetvények létesítésének nagy lehetıségei vannak, ezért a Társulás a 2006. év és az elkövetkezendı évek
feladatául tőzte ki az energiaerdık létesítésének elısegítését, a pályázati és támogatási lehetıségek felkutatását.
13) A Tisza Térségi Fejlesztési Tanács létrehozásának kezdeményezése
A Társulás ülésén több alkalommal is fölmerült a Tisza Térségi Fejlesztési Tanács megalakításának igénye. A
Társulás a 2006. június 26-i ülésén határozatba foglalta, hogy a térség érdekérvényesítı képességének növelése
érdekében támogatja a Tisza Térségi Fejlesztési Tanács megalakulását.
Az ország fejlesztéspolitikájának területi hátterét és feltételrendszerét az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval
(OFK) szoros összhangban készült Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) jelenti, mely kijelöli az ország
hosszú- és középtávú területpolitikai cél- és prioritásrendszerét. Az OTK-ban a középtávú területi célok között
szerepel az országos jelentıségő integrált fejlesztési térségek és tématerületek fejlesztése, ezen belül kiemelten a
Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása. A kiemelt térségként kezelt Tisza-térség esetében az OTK lehetıséget ad
fejlesztési tanács létrehozására annak érdekében, hogy az érintett regionális, térségi és ágazati szereplık
együttmőködéséhez alapot biztosítson, továbbá elısegítse a partnerségen alapuló stratégiai tervezés és a helyi
igényekhez igazodó forrásfelhasználás megvalósulását.
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2006. augusztus 23-án egyeztetı tárgyalásra hívta az
érintett megyei közgyőlések elnökei által korábban kijelölt szakembereket és az érintett regionális fejlesztési
ügynökségek igazgatóit. A tárgyalás célja volt, hogy a Tisza Térségi Fejlesztési Tanács megalakításával
kapcsolatosan az alapítók személyére, az illetékességi terület lehatárolására, a feladatok konkretizálására
vonatkozóan közös álláspontot alakítsunk ki.
Az egyeztetı tárgyalást követıen a Tisza vízgyőjtıjével érintett 8 megyébıl 2006. szeptember 20-ig visszaérkezett
vélemény szerint mindenképpen szükség van egy szervezetre, amely a Tisza völgyének összehangolt fejlesztését
hivatott koordinálni annak érdekében, hogy a Tisza térségének fejlesztését szolgáló fejlesztési források minél
hatékonyabban kerülhessenek felhasználásra, ugyanakkor az elmúlt idıszakban tapasztalható intézményrendszeri
változások miatt a Társulás szükségét érzi a további egyeztetések lefolytatásának a Tanács létrehozásának
szükségességérıl.
14) Tisza Konferencia megszervezésének elıkészítése
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. május 3-i soros ülésén a Tanács konferencia
szervezését kezdeményezte a Tisza folyót érintı legfontosabb kérdésekrıl (a Tisza az Új Magyarország Fejlesztési
Programban, a Tisza hajózhatóságának kérdései, a Tisza mint ökoturisztikai desztináció stb.).
A Társulás operatív feladatait ellátó Munkaszervezet megvizsgálta, milyen költséggel járna a tervezett konferencia
200 fı részvételével (turisztikai, területfejlesztési, tudományos szakértık és egyéb meghívott vendégek) egy
négycsillagos hotel konferenciatermében. A Munkaszervezet kérte a társult megyei önkormányzatok írásos
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy támogatják-e a Tisza Konferencia megrendezését az év második félévében,
valamint a megrendezéshez az esetleges önerı összegét (a tervek szerint egy 75 %-os támogatásból megvalósítható
pályázat esetében az önerı 1/7-ed részét) tudják-e biztosítani.
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A megyéktıl pozitív válaszok érkeztek vissza, azonban az elmúlt hónapokban olyan jellegő pályázati kiírás nem
jelent még meg, ami a fenti konferencia megrendezéséhez alkalmas lett volna.

15) Pályázat térségi marketing kiadvány elkészítésére
A Tisza-tavi Programrégió Helyi Akciócsoport pályázati felhívására az Agrár- és vidékfejlesztési operatív program
vidéki térségek fejlesztése prioritás AVOP LEADER+ intézkedés 2. tevékenység keretében a „Programrégió
kínálatát bemutató kiadványok készítése” jogcímére a Társulási Tanács jóváhagyásával a Tisza Vízgyőjtı
Programrégió Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be, melynek célja egy olyan kiadvány elkészítése, amely
A/4 méretben, 4 oldalas formátumban, a négy évszaknak megfelelıen mutatja be a Tisza-tavi régió turisztikai
kínálatát. A Társulási Tanács határozatának megfelelıen a projekt együttes lebonyolításának szándékáról a Tisza-tó
Térségi Fejlesztési Tanáccsal együttmőködési szándéknyilatkozatot kötöttünk.
A pályázati kiírás alapján jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulások jogosultak a támogatás
igénybevételére. A támogatásra jogosultak körébe a Tisza-tó TFT-t nem lehetett besorolni, ezért volt szükség az
együttmőködési szándéknyilatkozat megkötésére a Társulás és Tisza-tó TFT között.
A 2007. július 31-én érkezett értesítés szerint a pályázaton a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
Társulás az 1 100 000 Ft értékő kiadvány elkészítéséhez 935 000 Ft összegő támogatást nyert (85%). A projekt
befejezését a Társulás 2008 januárjában határozta meg. A támogatáshoz a szükséges 165 000 Ft saját forrás
biztosítását a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács vállalta – mely a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
Társulás részére vissza nem térítendı támogatásként került volna átadásra – azonban jelen pillanatban a Tanács
pénzügyi lehetıségei ezt nem teszik lehetıvé.
A pályázat benyújtása és elbírálása között eltelt idıben sajnos a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
Társulás mőködéséhez szükséges tagdíjak sem a tervezett ütemben folytak be, ezért a Társulás anyagi lehetıségei
nem teszik lehetıvé, hogy a kiadvány készítését meg tudja finanszírozni (a pályázat utófinanszírozással támogatja a
kedvezményezetteket).
A Társulás titkára 2007. augusztus 27-én írt levelében kérte a Heves Megyei Közgyőlés Sport, Ifjúsági és
Idegenforgalmi Bizottságának elnökét, vizsgálja meg, hogy a Heves megye idegenforgalma szempontjából is
kiemelkedıen fontos Tisza-tó nemzetközi propagálása érdekében készítendı kiadvány megvalósítása érdekében a
Bizottság a pályázati önerıt jelentı 165 000 Ft-ot vissza nem térítendı támogatásként tudja-e biztosítani.
Miután az AVOP Leader pályázat utófinanszírozással támogatja a projektek megvalósítását, és jelen pályázat
esetében tehát 1 db mérföldkı került meghatározásra, a teljes 1 100 000,- Ft értékő számla kiegyenlítése szükséges
ahhoz, hogy a pályázati összeg lehívását a Társulás kezdeményezni tudja.
A fentiekre tekintettel kérte a Bizottság elnökét, hogy amennyiben a Heves Megyei Közgyőlés pénzügyi
körülményei lehetıvé teszik, a 935 000 Ft pályázati támogatás összegét is elılegezze meg visszatérítendı
támogatásként mindaddig, amíg az elszámolást követıen a támogatási összeg meg nem érkezik a Társulás
számlájára.
A Heves Megyei Közgyőlés Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottsága 2007. szeptember 7-i ülésén a Társulás
kérését megvizsgálva arról határozott, hogy 165.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít a Társulás
számára, ugyanakkor a kiadvány elıfinanszírozásához kért 935.000,- Ft-ot nem tudja biztosítani. A vissza nem
térítendı támogatásról szóló szerzıdés elıkészítése folyamatban van. A kiadvány készítését és a pályázattal
kapcsolatos minden feladatot a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete végez.
16) Internetes honlapon való megjelenés
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulással kapcsolatos legfontosabb
megtekinthetıek a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (www.tisza-to-fejlesztes.hu) honlapján.

információk
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III)
A Társulás mőködése
1) A Társulás gazdálkodása
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás mőködését a tagok éves hozzájárulásaiból fedezi. A
Társulás létrejöttét követı elsı két évben ez a díj 2 millió Ft/év/tag volt, azt követıen pedig minden évben 500 ezer
Ft/év/tag. A Tisza-tó Térségi fejlesztési Tanács a Társulás operatív mőködtetésének feladatát – a megkötött
együttmőködési megállapodás értelmében – 2005-2006. évben havonta 350 ezer Ft, 2007. évben havonta 290 ezer
Ft mőködtetési költség fejében végzi.
2005. év januárjában, amikor a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács vette át a Társulás operatív mőködtetésének
feladatát, több megye nemcsak az aktuális év, de korábbi évek tagdíjaival is hátralékban volt. Az a tény, hogy
2006. év végére a megyék szinte teljes mértékben kiegyenlítették tagdíjhátralékukat, arra enged következtetni, hogy
az Önkormányzati Társulás és az operatív feladatokat ellátó Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkáját és
létjogosultságát a tagok elismerik.
2.) A Társulási Tanács ülései
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás tanácsüléseinek idıpontjai:
2005. év: 2005. április 4. (Budapest, Parlament)
2005. május 23. (Budapest, Parlament)
2005. június 20. (Budapest, Parlament)
2005. szeptember 19. (Budapest, Parlament)
2005. december 12. (Budapest, Parlament)
A Társulási Tanács 2005. évben 30 db határozatot hozott.
2006. év: 2006. március 28. (Budapest, Parlament)
2006. június 26. (Budapest, Parlament)
2006. október 30. (Budapest, Parlament)
2006. december 11. (Budapest, Hattyú ház)
A Társulási Tanács 2006. évben 31 db határozatot hozott.
2007. év: 2007. február 21. (Kecskemét, Megyeháza)
2007. május 3. (Tiszakürti Arborétum)
2007. november 6. (Csongrád, Városháza)
A Társulás a 2007. évi ülésén 28 db határozatot hozott.
2007. február 21-ei ülés napirendi pontjai:
1., Beszámoló a Társulási Tanács két ülése között a Tanács határozatai végrehajtására tett intézkedésekrıl
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
2., Elıterjesztés a 2007. évi tagi hozzájárulás meghatározására
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
3., Elıterjesztés a Társulás 2006. évi költségvetési elıirányzat teljesítésének elfogadására
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
4., Elıterjesztés a Társulás 2007. évi költségvetési elıirányzatának elfogadására
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
5., Elıterjesztés a Társulás 2007. elsı félévi Munkatervének elfogadására
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
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6., Elıterjesztés a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) árvízvédelmi fejlesztéseinek
megvalósításáról és a további feladatokról szóló 1003/2007. sz. Kormányhatározat alapján létrehozandó Tárcaközi
Bizottságban állandó meghívottként való részvétel kezdeményezésére
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
7., Tájékoztató a társult megyék részére a „vidékfejlesztési támogatások igénybevételének lehetıségei a Tisza
vízgyőjtı területén” címő elemzés elkészítésére elkülönített 1 millió forintos összeg felhasználásáról
Elıadó: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés
elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyőlés elnöke, a Heves Megyei Önkormányzat fıjegyzıje
8., Tájékoztató a Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság tevékenységérıl
Elıadó: M. Galambos Mária, a Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság
magyar tagozat titkára
9., Tájékoztató a Tisza vízminıség-védelme érdekében megtett intézkedésekrıl.
Elıadó: Scitovszky Angelika, a Társulási titkára
10., Egyebek
2007. május 3-ai ülés napirendi pontjai:
1., Beszámoló a Társulási Tanács két ülése között a Tanács határozatai végrehajtására tett intézkedésekrıl
Elıadó: Bányai Gábor, a Társulási Tanács elnöke
2., Elıterjesztés a Tisza és egyes mellékfolyóinak a nemzetközi hajózás számára történı megnyitása
érdekében megtenni szükséges intézkedésekrıl
Elıadó: Pósta Zoltán, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Hálózati Infrastruktúra Fejlesztési
Fıosztály vezetıje
3., Tájékoztató az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz kapcsolódó akciótervek Tisza völgy
fejlesztését érintı elemeirıl.
Elıadó: Heltai László, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség referens
4., Tájékoztató a Tisza vízminıség-védelme érdekében megtett intézkedésekrıl
Elıadó: Scitovszky Angelika, a Társulás titkára
5., Tájékoztató a társult megyék részére a „vidékfejlesztési támogatások igénybevételének lehetıségei a Tisza
vízgyőjtı területén” címő elemzés elkészítésére elkülönített 1 millió forintos összeg felhasználásáról
Elıadó: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzat
6., Egyebek
2007. november 6-ai ülés napirendi pontjai:
1., Elıterjesztés a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás soros elnökének és
elnökhelyettesének megválasztására
Elıadó: Magyar Anna, a Társulási Tanács elnöke
2., Beszámoló a Társulási Tanács két ülése között a Tanács határozatai végrehajtására tett intézkedésekrıl
Elıadó: Magyar Anna, a Társulási Tanács elnöke
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3., Elıterjesztés a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. II. félévi munkatervének
elfogadására.
Elıadó: Magyar Anna, a Társulási Tanács elnöke

4., Elıterjesztés a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. elsı félévi költségvetés
teljesítésének elfogadására
Elıadó: Magyar Anna, a Társulási Tanács elnöke
5., Elıterjesztés a Társulás Titkárának személyében történt változás elfogadására
Elıadó: Magyar Anna, a Társulási Tanács elnöke
6., Tájékoztató a Tisza vízminıség-védelme érdekében megtett intézkedésekrıl
Elıadó: Szucsik István, a Társulás titkára
7., Tájékoztató a társult megyék részére a „vidékfejlesztési támogatások igénybevételének lehetıségei a Tisza
vízgyőjtı területén” címő elemzés elkészítésére elkülönített 1 millió forintos összeg felhasználásáról
Elıadó: Dr. Rakonczai János egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék
8., Egyebek
Magyar Anna
a Társulás elnöke
a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke

Kisköre, 2008. április 23.

Szucsik István
a Társulás titkára

