
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

2017. április 1. – 2017. június 30. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! 

(minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

1.1.  Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

 

A Helyi felhívások tervezése ezen időszakban is zajlik. A munkaszervezet a Helyi Fejlesztési 

Stratégiát alapul véve dolgozza ki a helyi felhívásokat. A Stratégiában módosításokra volt 

szükség az Irányító Hatóság észrevételei alapján. A módosítások megtörténtek, amelyet első 

ízben az elnökség fogadott el 2017. május 30-án, majd az Egyesület közgyűlése is elfogadta 

azt május 31-én. Az elkészített helyi felhívásokat az IH részére folyamatosan megküldjük 

elektronikusan. 

 

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 

A helyi felhívás tervezetet július 31-ig kell megküldeni az IH részére. A helyi felhívások 

megjelenésének végső időpontja 2017. 10. 31. A helyi felhívásokon kívűl az értékeli szakaszt 

érintő tevékenységek közül a HACS kidolgozta a Helyi Bíráló Bizottság Ügyrendjét, amelyet 

az Irányító Hatóságnak szintén megküldött az elnökség és a közgyűlés általi elfogadást 

követően. Az IH kisebb módosításokat javasolt, amelyet javítva visszaküldtünk. 

 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

A fejlesztési források a 2016. év végén megküldött Támogtó Okirat és Együttműködési 

megállapodás óta csökkent. Korábban a forrás keret 643.000.000 Ft volt a működési és 

animációs költségekkel együttesen, azonban ezt csökkentették 462.695.658 Ft-ra. A 

fejlesztési források felhasználásáról azonban még érdemi információ nincs, azt a végleges 

Támogatói Okirat és a Helyi felhívás összhangjában alakítja ki a HACS a későbbiekben.  

1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

nem releváns ebben az időszakban 

 

 

 

1.5. Egyéb. 

1.6.  

Ezen időszakban az információkat az Irányító Hatóságtól kaptuk e-mailben.  

 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos 

tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, melyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

2.1.  A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

 

Az Irányító Hatóság tartott képzést 2017. május 19-én Kecskeméten, ahol Vass Renáta vett 

részt a HACS-unktól, amelyen a helyi felhívás elkészítése volt a központi téma. Az útmutató 

alapján bemutatásra került a felhívás elkészítése. A nap folyamán több kérdés is felmerült a 

HACS-ok részéről, amelyekről későbbiekben kapunk/kaptunk állásfoglalást. 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

 

A helyi tájékoztatóra ezen időszakban az elnökségi ülés és a közgyűlés alkalmával került sor. 

Az elnökségi ülés 2017. május 30-án került megtartásra, a közgyűlés pedig 2017. május 31-

én. A napirendek között szerepelt a HBB ügyrend elfogadása, valamint a HFS módosítása is. 

Továbbá napirendi pont volt a 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, a 2017. évi 

költségvetés tervezet és a 2016. évi költségvetés teljesítése is.  

 

 

 

 

 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

 

2.4.  Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, 

különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a 

munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület a beszámolót érintő időszakban Fegyverneken 

(Szent Erzsébet út 169.) tart fent irodát. A munkaszervezetben két fő főállású (heti 40 órás 

munkaszerződéssel) munkatárs dolgozik. Vass Renáta a HACS munkaszervezet vezetője, 

Csótóné Tóth Ibolya irodai munkatárs/ügyintéző. A kellő mennyiségű munkaállomások adottak 

és az infrastruktúra is. A működési feltételek megfelelnek az előírásoknak.  Előző időszakhoz 

képest változatlan. Az iroda nyitvatartási és munkarendje hétfőtől szerdáig és pénteken 8-00-

tól 16.00-ig tart, csütörtökön 8.00-tól 18.00-ig. A további időszakban pedig telefonos 

ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre. A két főállású munkavállalónak adott időszakban a 

munkaszerződésében változás következett be 2017. június 1-től, amely a béremelés miatt vált 

indokolttá. 

2.5.  Egyéb. 

 

2017. április 26-án a munkaszervezet részt vett „A Nagykunság kézműves hálózatának 

kiépítése, értéktermelő minőségbiztosítási és védjegy rendszer bevezetése” elnevezésű 

programon Mezőtúron. A rendezvényen a köszöntőt követően plenáris előadás kezdődött, 

ahol előadást tartott Dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség A-V F Államtitkárság helyettes 

államtitkára a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeiről a VP-n belül. Őt követte Szakáli István 

Loránd az FM Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárség 

helyettes államtitkára, a Hungarikumok és a Tanyafejlesztési Program szerepéről a helyi 

gazdaságfejlesztésben. Majd végül ifj. Hubai Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős alelnöke 

beszélt a NAK szerepéről a helyi erőforrások hálózatba szervezésében. plenáris ülést 

követően a jó gyakorlatok bemutatása következett. Az FM részéről Pallóné Dr. Kisérdi Imola 

mutatta be a jó gyakorlatokat az eredetvédelem és védjegyek minőségével kapcsolatosan, J-

N-Sz Megyében. Molnár Lajos Attila az Aba-Novák Agóra vezetője mutatta be a „A jóízű 

kapcsolatok ereje” termékvásárt. Dr. Barancsi Ágnes, az MNVH J-N-Sz Megyei területi 

felelőse a „Nagykunsági Ízek és termékek védjegy és értékteremtő jelentőségének 

bemutatását eszközölte.  

 

2017. május 13-án a munkaszervezet részt vett Tiszapüspökiben, az Agóra Forgatagon. A 

rendezvény a „Cselekvő közösségek” országos projekthálózat közreműködési céljainak és 

tevékénységét mutatta be. A szakmai kerekasztal alkalmával a környező települések 

önkormányzatai mutatták be településüket, valamint helyi értékeiket/helyi termékeiket. A 

Tisza-menti LEADER HACS területéről Fegyvernek, Örmményes és Kuncsorba került 

bemutatásra. A szakmai kerekasztalt követte az alkotói forgatag, színpadi forgatag és a vásári 

forgatag. 

 

2017. június 15-én a HACS résztvett Törökszentmiklóson a TOP-5.1.2-15 „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi járásban” projekt 

foglalkoztatási paktum megkötésének előkészítő megbeszélésén. A megbeszélésen részt 

vettek a polgármestereken kívül a Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Hivatalának foglalkoztatási osztályáról és a Megyei Közgyűlés képviseletében is. A 

megbeszélésen bemutatták a stratégiai célokat a foglalkoztatási együttműködés keretében, 

valamint konzultáció folyt. A LEADER HACS szerepe az volt, hogy a Helyi Fejlesztési 

Stratégia alapjául szolgált az elkészített tanulmánynak. 

 

2017. június 19-én Barancsi Ágnes, az MNVH J-N-Sz Megyei területi referense ellátogatott 

irodánkba, ahol információcsere történt, továbbá ellenőrízte a HACS honlapjának 

megfelelőségét, valamint a HACS önkormányzati tagjainak listáját és elérhetőségeiket. 

 

2017. május 31-én Karcagon a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a 

Karcagi Járásban TOP 5.1.2 15-JN1-2016-00005 kódszámú pályázat paktumának aláírására 

került sor, amelyben a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület is közzreműködik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 

minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 

minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

3.1. „………….” című rendezvény (x. melléklet) 

3.2. „………….” című rendezvény (y. melléklet) 

jelen időszakban nem releváns 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Kelt.: Fegyvernek, 2017. július 3. 

Készítette: Vass Renáta, munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 


