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2. számú melléklet
HATÁRMENTI VIDÉKFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ KÖR EGYESÜLET
jelentése a 2014-es esztendőről
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A HVTK 2014. évi gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás
(mellékelve) tartalmazza a főkönyvi kivonatot és a PK-142 dokumentumot.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást.
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Az Egyesület 2012-ben jött létre 16 természetes személy alapításával. Az egyesület
taglétszáma nem változott az elmúlt időszakban. A tagdíjak befizetésén túl, a megvalósult
projekthez kötődtek az egyesület bevételi forrásai. A kiadásokat is elsősorban a projekt
költségek jelentették, valamint 2014. év végén az egyesület szakmai könyveket vásárolt.
Az egyesület nem közhasznú jogállású szervezet, de céljai elérése érdekében a az alábbi
közhasznú tevékenységek megvalósítására törekszik közvetetten: Felnőttképzés, nevelés és
oktatás, képesség-, kompetenciafejlesztés, ismeretterjesztés (1997.évi CXL. tv. a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1) (2) a.) és e.)
pontja alapján látja el)
2014-ben folytattuk az eddig elindított munkát. Az online felületek működtetése mellett,
2014-ben is támogattuk a TEDxNagyerdő programját, és „Értéktér” címmel konferenciát
rendeztünk, ismeretterjesztés, szemlélet formálás céljából. A rendezvényen 70 fő vett részt. A
rendezvényről videó is készült, így szélesebb körben online elérhetőek az elhangzott
ismeretek, információk.
Egyesületi tagunk Dr. Oláh Judit munkájának eredményeként együttműködési megállapodást
írtunk alá a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel. A
megállapodás keretében kiadvány készült. A kiadvány címe: A foglalkoztatottság aktuális
kérdései az Észak-alföldi régióban címmel. A projekt az MNVH Elnökségének értékelése és
javaslata alapján, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával
valósult meg
2014. júniusában részt vettünk a „Művészeti nevelés és kreatív ipar” című konferenciának a
„Perspektívák a kreatív iparban” című szekciójában. Az egyesület tagjai úgy gondolják, hogy
a kreatív ipar a helyi KKV-nak lehetőségeket nyújt a 21. század gazdaságában.
Az egyesület két éves munkáját áttekintve, újra értelmeztük a nevünkben szereplő
határmentiség fogalmát. Tevékenységeinkkel az alábbi határokat szeretnénk áthidalni:
- A város és a vidék határait
- A profit és a non-profit szféra határait
- A tudomány és a társadalom határait
- A terelő és a teret adó tanulás határait
- Az értelem és érzelem határait
A HVTK egyesületben fontosnak tarjuk a rendszerben való gondolkodást. Ez azt is jelenti,
hogy az itt felsorolt határok mindkét oldalára szükség van, ezért hidakat kell építenünk, és
minden területen meg kell találnunk az egyensúlyt. Ezeknek a kapcsolatoknak az építésén
munkálkodunk. Céljaink eléréséhez a szemléletformálás mellett, a képzésben és a
közösségformálást segítő fizikális tér biztosításában is tervezzük az előrelépést.
Debrecen, 2015. április 15.
Katonáné Dr. Kovács Judit, elnök

