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5. számú melléklet 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

 
A 2013. évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 

 
 
A B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht-t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési Tanács hozta létre a többször módosított 1996. évi XXI. területfejlesztésről 
rendelkező törvény által meghatározott feladatra. Alapító okiratát 2005. december 15-én írta 
alá a Tanács elnöke, a Cégbíróság 2006. január 17-én jegyezte be, melyet azóta hét esetben 
került módosításra a beszámolási időszak végéig.  

 
2009. január 30-ától jogszabályi kötelezettség alapján a társaság közhasznú nonprofit 
gazdasági társaságként, Kft. formában működött/működik tovább. 
 
Az alapító okirat szerint fő tevékenységi köre: 
 

− Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közhasznú tevékenységei: 

 
A Közhasznú Nonprofit Kft. szerződéses közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, az 1996. évi XXI. (a területfejlesztésről és területrendezésről szóló) 
törvény rendelkezése szerint, amelyről állami szerveknek, illetve helyi 
önkormányzatoknak kell gondoskodnia.  

− Részt vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által meghatározott 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei feladatok érvényesítésében.  

− Tevékenységével közreműködik a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és 
térségi elképzelések harmonizálásában.  

− Összehangolja a kormányzat, a társulások, vidékfejlesztési szervezetek- és hálózatok, 
az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek 
keretében vizsgálja és értékeli Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi és gazdasági 
helyzetét, környezeti állapotát, adottságait. A vizsgálatok során felhasznált 
információkat és az elemzések eredményeit a területi információs rendszer 
rendelkezésére bocsátja.  

− Részt vesz, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye hosszú távú területfejlesztési tervének kidolgozásában, illetve 
közreműködik a koncepció és a területrendezési terv figyelembe vételével a speciális 
fejlesztési programok és alprogramok kidolgozásában.  

− Szakmai felkészültségével segíti a kistérségi-, vidékfejlesztési tervező, döntés-
előkészítő, folyamatokat, információszolgáltatással és tanácsadással a partnerek 
forráspályázati tevékenységét.  

− Részt vesz a megyében a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és 
elszámolásában.  
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− Rendszeresen adatokat gyűjt a nemzetközi, országos jelentőségű, valamint más 
térségekben megvalósuló területfejlesztési tervezések tapasztalatairól, és segít ezek 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén történő hasznosításában.  

− A feladatok megvalósítása érdekében együttműködik a megye fejlesztésében 
közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel: önkormányzatokkal, területi 
államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel.  

− Forrásokat gyűjt a Közhasznú Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához. 

− Segíti a támogatott programok ellenőrzésének előkészítését (monitoring). 

− Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően közreműködik a területfejlesztési-, 
kistérségi-, vidékfejlesztési projektek generálásában, kidolgozásában, 
menedzselésében. 

− Ellátja mindazokat a szakmai és menedzsment feladatokat, amelyekkel a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vezetése megbízza. 

 
Tekintve, hogy az elmúlt években, így 2013-ben sem, az Önkormányzat a decentralizált 
források pályáztatását már nem végezhette, a MÖK kötelezettsége, ezáltal a munkaszervezet 
feladata döntően a korábbi évek programjainak utólagos teendőire terjed ki. 
 
A Kft. 2013. évben a közhasznú tevékenység keretében a következő operatív feladatokat 
végezte: 

− A közhasznú tevékenységének döntő többsége az önkormányzatok 2011-2012-2013 
években benyújtott és benyújtásra kerülő pályázatainak segítése. 
A tevékenység tartalmát alapvetően az alábbiak jelentették: 
 

= önkormányzatok és vállalkozások fejlesztési igény felmérése; 
= pályázatok kiválasztása a feladatok figyelembevételével; 
= pályázati anyagi lehetőségek felmérése, egyeztetése; 
= pályázatírásban, beadásban való közreműködés; 
= pályázat menedzselés; 
= nyertes pályázatok lebonyolításában való közreműködés; 
= közreműködés a közbeszerzésben; 
= a megvalósítás és annak ellenőrzésének segítése; 
= közreműködés az átadásban és annak elszámolásában 
 

− Közhasznú pályázati és üzletviteli tanácsadással segítette a megyében működő 
önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket és egyházakat. 

− Részt vesz az elkövetkező 2014-2020 időszak fejlesztési igény felmérésében, annak 
projektgenerálásában és tervezésében. 

 


