
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

2017. július 1. – 2017. szeptember 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 LEADER helyi felhívások egyeztetése ezen időszakban is zajlik. Az excel táblázatba foglalt 

helyi felhívásokat megküldtük az Irányító Hatóság részére, továbbá az IIER felületen is 

rögzítettük azokat, azt követően hogy az IIER rendszer telepítésére lehetőség adódótt és 

megkaptuk a rögzítéshez a jogosultságot. A későbbiekben kapott utasítások alapján a 

pontosításokat is elvégeztük a határidő betartásával. A pontosítások leginkább technikai 

pontosítások voltak, mint pl. bővítették az ügyfélkört. Jelenleg az Irányító Hatóság 

felülvizsgálatra várnak a felhívások. Várjuk az ezzel kapcsolatos további utasításokat és 

egyeztetési lehetőségeket. 

Ezzel kapcsolatosan két szakmai egyeztetésen is részt vettek a HACS munkatársai, amelyet 

Kecskeméten szervezetek. Az egyik fő témája az állami támogatáspok, de minimis volt, a 

másik rendezvényen pedig az IIER rögzítés témák kapcsolódtak az egyeztetési 

folyamatokhoz. Ezek bővebben kifejtésre kerültek a beszámoló 2.1 pontjában. 

 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 

. A helyi felhívások megjelenésének végső időpontja 2017. 10. 31. a jelenlegi információk 

szerint. A helyi felhívásokon kívűl az értékelési 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.  

 

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



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

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

Együttműködési megállapodás óta csökkentek. 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. 

 

2017. szeptember 20-24 között A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület résztvett az 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) Budapesten, a HUNGEXPO 

területén. Akciócsoportunk területéről származó helyi termékek bemutatása mellett 

bemutatásra került az Egyesület munkája is, továbbá az LEADER helyi felhívások is. A négy 

nap során számos szakmai egyeztetésre került sor. Standunkon vendégül láttunk MÁK-tól és 

IH-tól kollégákat és eszmecserét folytathattunk a felhívásokkal kapcsolatosan. Továbbá 

találkoztunk pályázatíró és pályázatok iránt érdeklődő szereplőkkel is, akik elsőkézből 

értesülhettek az aktualitásokról. A helyi felhívásokat a rendezvényen mindenki számára 

elérhetővé tettük. 

 

Itt megemlíthető szintén a Tiszaigaron tartott rendezvény, ahol többek között szó esett a helyi 

felhívásokról is. A rendezvány részletesebben leírásra került 2.2 pontban. 

 

1.5. Egyéb. 

 

Ezen időszakban az információkat az Irányító Hatóságtól kaptuk e-mailben. Leginkább a helyi 

felhívásokhoz érkeztek instrukciók. Továbbá a MÁK utasításai alapján az IIER rendszer 

telepítésre került, miután az felhívás rögzítő jogosultságokat megkaptuk.  

 

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. 

 

Ezen időszakban a HACS két rendezvényen vett részt Kecskeméten, amelyek összefüggtek a 

helyi szereplők – HACS munkatársak – animációjával, képzésével. 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2017. július 11-én Kecskeméten, a Granada Konferencia Wellness és Sporthotelben Vass 

Renáta munkaszervezet vezető és Csótóné Tóth Ibolya ügyintéző vetek részt. A délelőtt 

folyamán szó esett az Állami támogatásokról a LEADER helyi felhívásokban, részletezve a de 

minimis-t. Téma volt továbbá az Európai Szolidaritási Testület támogatási lehetőségei, 

valamint a LEADER program aktualitásai. Kérdéseket is lehetett feltenni, ezek leginkább a 

működéshez köthető kifizetési kérelmekhez kapcsolódott, valamint a költségnemekhez, 

valamint a finanszírozási nehézségekről.  

 

Augusztus 21-én A LEADER szakmai felkészítő rendezvényen Vass Renáta munkaszervezet 

vezető vett részt az Egyesület részéről. A rendezvényt Kecskeméten tartották a megszokottak 

alapján. Zsán-Klucsó Klaudia beszélt a s helyi felhívás-tervezetek tapasztalatairól, a helyi 

felhívások megjelenéséről. A délután folyamán Juhász Ferenc mutatta be a helyi felhívások 

rögzítését az IIER felületen. Továbbá Weider Walter az MNVH-tól beszélt az MNVH és a 

LEADER HACS-ok együttműködéséről. A rendezvényen kérdések feltételére is sor került. 

 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

 

2017. július 26-án Egyesületünk Tiszaigaron részt vett egy ENSZ FAO által szervezett 

találkozón. A találkozó célja többek között az volt, hogy a Bosznia-Hercegovinából érkezett 

szakmai delegáció megismerkedjen a vidékfejlesztési politikával és annak kihívásaival. 

Egyesületünk ezáltal bemutathatta a LEADER programot, Helyi Akciócsoportunk 

tevékenységét, a már megvalósult projekteket. Továbbá az aktuális Stratégia és pályázati 

felhívások is bemutatásra kerültek. A delegációnak sok kérdése merült fel a LEADER 

programmal kapcsolatosan, illetve a működéssel és a LEADER munkaszervezetek szervezeti 

formájáról, működéséről. A bemutatott programokban sok jó példát tapasztaltak. 

 

 

 

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. Az éppen aktuális IIER rendszer telepítése is sikeresen megtörtént, az iroda 

infrastruktúrája megfelelő. 

2.5.  Egyéb. 

 

 

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. október 09. 

Készítette: Vass Renáta, munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 


