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Közhasznúsági jelentés 

a 2007. évre vonatkozóan 

 

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

 

a) a számviteli beszámolót; 

b) a költségvetési támogatás felhasználását; 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

a) A „ Bihari Eurofalu” Kht. számviteli beszámolója: mellékletben csatolva. 

 

b) a költségvetési támogatás felhasználása: 

A „Bihari Eurofalu” Kht. közvetlen költségvetési támogatást 2007. évben nem kapott. 

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a LEADER+ programban AVOP 3.5.12-

2005/08-0188/6.0 támogatási szerzıdésszámú szerzıdéssel elnyert 15.000.000 Ft.-os 

keretösszegbıl 2007. évben 4 246 725 Ft. összegő támogatást hívtunk le. 

Az Észak-Alföldi Regionális  Munkaügyi Központttól 2007-ben az „Álláskeresési 

echnikák” címő 3 napos tréningek megtartására 565.224 Ft. összeget nyertünk. 

/Ebbıl a ténylegesen kifizetett összeg 2007-ben az elnyert  támogatásból 440 983 Ft. volt, 

ezért a 2007. évi beszámolóban ez  látható. A különbözetet 2008. januárjában fizette ki a 

Munkaügyi Központ./ 
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c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást: 

Ezt számszerősítetten az éves beszámoló tartalmazza. 
 
d) a cél szerinti juttatások kimutatása:  

A Kht. cél szerinti juttatásban 2007. évben nem részesült. 

 
e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke: 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanácsa által kiírt „Vaút-tisztítási” 

Közmunkaprogram 2007/3 címő és támogatási szerzıdésszámú pályázatunkkal kapcsolatban 

74 m Ft. összeget nyertünk, s ebbıl a megvalósított programmal ténylegesen 71 507 998 Ft. 

összegő támogatást kaptunk meg. /A különbség oka: a támogatás kizárólagosan 

foglalkoztatási költségekre fordítható részét nem tudtuk 100%-ban kihasználni, mert 

közmunkásaink közül sokan hosszabb idıre táppénzre mentek, illetve az igazolatlan 

hiányzásokat – a program által még megengedhetı mértékőeket – fizetésnélküli szabadsággal 

voltunk kénytelenek rendezni./ 

A programban részt vevı településektıl (Berettyóújfalu, Tetétlen, Újléta, Püspökladány, 

Báránd, Földes) kapott anyagi hozzájárulás mértéke összesen: 6 193 600 Ft. 

A program megvalósításához a MÁV Zrt.-tıl 1 833 333 Ft. + Áfa hozzájárulást kaptunk. 

 
f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege:  

 0 Ft. A közhasznú társaságunk ügyvezetıje, illetve a felügyelıbizottság tagjai társadalmi 

megbízatásban végzik munkájukat, annak ellenértékeként, vagy költségtérítésként 2007. 

évben egyetlen forint díjazást sem kaptak. 

 
g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló: 

 
Közhasznú társaságunk - szembesülve az EU támogatáspolitikájával, illetve a hazai pályázati 

programok adta lehetıségekkel - 2007-ben több fontos területen olyan tevékenységet 

valósított meg, melyek földrajzi kiterjedése jóval meghaladta az alapító helyi 

önkormányzatok területét, illetve volt köztük olyan, ami el is tért attól..  
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Legjelentısebb ilyen jellegő tevékenységünk 2007-ben a 2006 és 2008 között megvalósítandó 

LEADER+ koordinációs feladatainak ellátása. Ennek keretében Berettyóújfalui Statisztikai 

Kistérség 25 településére kiterjedıen még 2006-ban kiválasztott 36 helyi pályázó kapott 

pozitív támogatási döntést. Az ı pályázati programjaikkal kapcsolatos ún. gesztori feladatok 

ellátása – az elszámolás elısegítése, közvetítés a nyertes pályázók és az MVH között, 

monitoring-feladatok, stb. - tette ki erre vonatkozó feladataink legnagyobb részét. 

 

Kezdeményezıként próbáltunk fellépni a 2007-13-as idıszakra vonatkozó LEADER-program 

közösségszervezı tevékenységében, azonban sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy – mint sok 

helyen máshol is az országban - a program (legalábbis annak szervezési szakasza) politikai 

szempontok áldozatává vált, s ennek eredményeként a tisztán szakmai és társadalmi alapú 

szervezési kisérletünk kudarcba fulladt. Bizonyos „külsı erıktıl vezérelve” korábbi 

támogatóink közül sokan vagy nem akartak, vagy nem mertek, vagy nem tudtak bennünket 

támogatni a szervezésben, így a korábbi programhoz hasonló közösségszervezıi szerepünk 

lehetıségét elveszítettük. S, minthogy a közhasznú társaságok közvetlen poitikai 

tevékenységet nem folytathatnak, felhagytunk a - parlamenti szintig is eljutott – kiélezett 

helyzetben való további próbálkozással. Azonban e számunkra negatív eredmény 

megszületéséig több hónapi szervezı és tervezımunkát fektettünk bele e próbálkozásba. 

 

A foglalkoztatás terén végzett legjelentısebb tevékenységünk a fél éven át tartó, átlagosan 

100 fı közmunkás foglalkoztatására irányuló „Vaút-tisztítási” Közmunkaprogram 2007/3 

sikeres megvalósítása volt. Sajnos azonban itt a tevékenységi terület teljes egészében el 

kellett, hogy váljon az alapító tevékenységek területétıl. Ennek két alapvetı oka volt: 

1. Az alapító településeken nincsenek vasútvonalak.  

2. Ebbıl eredıen az alapító települések nem látták érdekeltnek magukat a 

foglalkoztatáshoz való anyagi hozzájáruláshoz, hiszen más kistérségi 

közmunkaprogramban – éppen ezzel egyidejőleg – a saját településükön anyagi 

hozzájárulás nélkül foglalkoztathattak közmunkásokat.  

/Az általunk megvlósított program 90%-os támogatottságú volt. A hiányzó 10%-ot a MÁV-

tól, illetve a részt vevı települések hozzájárulásából tudtuk csak fedezni, tekintettel a program 

nagyságrendjére és céljára./ 
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A foglalkoztatás javítása terén az Észak-Alföldi Regionális  Munkaügyi Központ 

Berettyóújfalui Kirerendeltségéhez tartozóan 42, a Komádi Kirendeltséghez tartozóan 24 fı 

számára valósítotunk meg „Álláskeresési technikák” elnevezéső, az elhelyezkedési esélyeket 

javító kurzusokat 14 fıs csoportokkal.  

A program sikeres és eredményes megvalósításának tudjuk be azt, hogy 2008-ra vonatkozóan 

3 hetes – és összegszerően is  jelentısebb megbízást jelentı -  álláskeresı klub 

megvalósítására kaptunk lehetıséget a Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázatunkra, 

illetve ez alapján számítunk továbbiakban kiírásra kerülı pályázatokon való sikeres 

szereplésre is. Az „Álláskeresı klub” c projektünk pályázati és szakmai elıkészítı munkálatai 

már 2007 ıszén megkezdıdtek. 

 
Egy korábbi nagy térségfejlesztı projektünk, mely még 2005-ben arra irányult, hogy 17 bihari 

települést juttassunk a GVOP 4.4.2. program segítségével szélessávú internet-hálózat 

megvalósításához – részben volt sikeres Ezen pályázatok közül egy, a Pocsaj központú nyert. 

Ezzel kapcsolatban 2008. áprilisáig átnyúlt a megvalósítás és az elszámoltatás, melyben 

monitoring-feladatokat láttunk el. Az ezen tevékenységünkért juttatott díjazást – a Pocsaj és 

Vidéke Infrastruktúra-fejlesztési Önkormányzati Társulás és az üzemeltetı Mezei-Vill. Kft.-

vel kötött megállapodás alapján - ez utóbbi biztosította számunkra, ennek 2007-re esı 

számszerő összege a pénzügyi beszámolóban található.  

 
Számos önkormányzatot, vállalkozást, civil szervezetet és magánszemélyt láttunk el 

olyan tanáccsal, amely valamely pályázatukhoz, fejlesztésükhöz, vagy egyéb 

tevékenységükhöz kapcsolódik. 

 

Kelt: Debrecen, 2008. május 9. 

        Kovács Tibor   dr. Oláh Jenı 

                ügyvezetı            ügyvezetı helyettes 

 


