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[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tevékenységének végzése során a 2018 évbenis 

a vidéki térségben működő helyi közigazgatási-, civil- és üzleti szféra összefogására épített, amely 

háromoldalu partnerség aktívan vett részt sz Egyesület müködését éríntő döntések meghozatalában, az 

alapszabály, valamint egyéb jogszabályok szerintí müködésének biztosításában, cél szerinti 

tevékenységei ellátásában. 

Kezdetét vette a 2014-2020-as programozási időszak Vidékfejlesztési Programjának 19.1-15 kódszámú 

fehívása alapján a helyi partnerség bevonásával kidolgozásra került Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

végrehajtása. 

Az Egyesülrt tevékenységei közül elsősorban település és közösségfejleztést, de mindemellett 

kulturális, oktatási és egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet is végzett. 

A taglétszám 2018 december 31-én 163, a közszféra 33,a civíl- 58 és az üzleti szféra 72 taggal 

képviseltette magát at Egyesület tagságán belül. Az Egyesület tevékenységét 10 önkéntes segítette. 

További főbb tevékenységeink: 

 

-HFS végrehajtásával kapcsolatos működési és animácíós tevékenység ellátása 

-Partnerség animálása, tájékoztatási tevékenység 

-Szakmai fórumok, rendezvények tartása,helyi köz- és magánszférabeli partnerség  kialakítása, 

fenntartása 

-Egyesület szakmai képviselete,a Szervezeti és Müködési Szabályzatban meghatározott  animácíós és 

hálózatépítési feladatok ellátása, több szektorra kiterjedő  együttműködések ösztönzése és támogatása, 

az Egyesület tevékenységének népszerűsítése. 

 

Alapcél szerinti fő tevékenységünk, településfejleaztési feladataink ellátásában 2017 évben 10 fő 

önkéntes segítette közhasznu egyesületünk munkáját. Önkéntes fogadó szervezetünk tegisztrácíós 

száma: 3632 

 

Az Egyesület civil jellegű, önálló, pártoltól föggetlen szervezet, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Politikai pártoktól támogatást nem fogad el. Az Egyesület országgyűlési képviselőjelöltet nam állít és 

nem támogat. Együttműködik mindazon szervezetekkel, amelyek előmozdítják céljainak negvalósítását, 

s abban közreműködnek. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az 

alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Helyi fejlesztési stratégia végrehajtása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Helyi fejlesztési stratégia végrehajtása 
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Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

11/2012. (II.29) KIM rend.040. sz. melléklet 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Illetékességi terület 33 települése: köz-civil és válla 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 23,192 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Működési területre vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásának megkezdése, helyi partnerség 

animálása, fejlesztési és végrehastási kapacításainak kiépítése, fenntartása, tájékoztatás, rendezvények, 

fórumok tartása. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Nem pénzbenitámogatás 0 0 

Összesen: 0 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Tiszteletdíj 2 080 1 900 

Összesen: 2 080 1 900 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 15 346 16 443 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 44 22 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 15 302 16 421 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 12 338 14 580 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 10 282 11 470 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 056 3 110 

K. Adózott eredmény 3 008 1 863 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 10 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  

(közérdekű önkéntesek száma)     

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

1. Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásának megkezdése : fejlesztési célok szerinti pályázati 

felhívások kidolgozása,a statégia népszerűsitéséhez a felhívásokhoz kapcsolodó tájékoztatási 

tevékenység ellátása,ennek érdekében ügyfélfogadási tevékenység végzése, fórum tartása, továbbá 

animációs tevékenység ellátása, helyi partnerség felkészítése a végrehajtási illetően.Rendszeresen 

frissitett honlap működtetése, részvétel szakmai rendezvényeken, konzultácíókon. 2014-2020-as 

Vidékfejlesztési Program intézkedései vonatkozásában szintén tájékoztatási tevékenység ellátása. 

2. Adminisztratív, ügyfélfogadási és tájékoztatási, valamint kapcsolattartási tevékenység ellátása. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 


