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SZAKMAl BESZÁMOLÓ SABLON 

ÚTMUTATÓ NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ 

Negyedéves beszámolót negyedévente köteles a HACS benyújtani elektronikusan, az alábbi 
idöszakok megjelölésével a címben: 

Negyedévente: 

1. negyedév: január 1. -március 31. 
2. negyedév: április 1. -június 30. 
3. negyedév: július 1. - szeptember 30. 
4. negyedév: október 1. -december 31. 

Pl.: "20 17. év január 1. - március 31 ." 

,.., ...... HI0553IM 
~,_".,,."..,. elsúmolásra ~lletilll' 
Tlmofll6#olthlintlllliltiOIII6ja: 1829490366 

A beszámoló minden pontjának minden alpontját szükséges kitölteni tartalommal, minimum 3000 -
maximum 6000 karakter terjedelemben, az ~.1. és 2. pontok vonatkozásában. 

Amennyiben az adott időszakban nem releváns az adott alpont, az alábbi feltüntetése szükséges: 
"nem releváns a beszámolási időszakban". 

Az" 1.5. Egyéb" vagy "2.5 Egyéb" cím alatt minden olyan egyéb tevékenység feltüntethető, amely 
nem szerepel az előző pontokban, de a beszámoló szempontjából releváns információt szalgáltat 

A "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" pontban 
kérjük feltüntetni például új munkavállaló felvételét, szerződés változását, új vagy módosított 
munkaköri leírást, iroda költözését, irodabérleti szerződésben történt változást. 
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Amennyiben egy adott tevékenységhez költség kapcsolódik, kérjük, hogy jelölje meg a költség típusát 
az elszámolás folyamatának megkönnyítése érdekében. Pl. : 2016. október 10-i rendezvény: catering 
szolgáltatás, terembérlet, kiküldetési díj. 
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NEGYED~VESBESZÁMOLÓ 

Ogyfél azonosító: 1005538896 

~/számoló bizony/atlámogat4s elszámolásra benyúj~Sffl k6fiilr 
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a ~szak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

2017 év április 1 nap. - június hónap 30 nap. 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 
megvalósu l tak: 

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai : 

2017. május 25-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel tartotta Elnökségi ülését az Észak 
Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. Az "Egyéb" napirendi pont alatt tájékoztatást 
kapott az elnökség, hogy a HGFS- el kapcsolatban az IH, milyen változtatásokat kért és a 
változtatások elfogadása és jóváhagyása, a Közgyűlés feladata. 2017. május 25-én 
(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel került sor a Közgyűlésre . A tagok tájékoztatást kaptak az IH 
kérésről, az alábbiakat kellett megvitatni és elfogadni HFS módosítással kapcsolatban: a HFS 
-ben megjelölt benyújtási határidöt, az érintett 7 db intézkedés esetében 2017. ll. félévére 
módosítani, a HFS fejlécében a logo-kat jelen időszaknak megfelelően aktualizálni. 
Tájékoztattuk a Közgyűlést, hogy a hagyományos elszámolási módot jelöltünk meg az 
intézkedéseknél , amit az IH jóváhagyott, valamint más javítani, módosítani valót nem jelöltek 
meg. A Közgyűlés a kért két módosítást jóváhagyta, a Munkaszervezet dolgozói, azt 
végrehajtották és 2017. május 31-én az Ih részére e-maliben továbbította a módosított HFS-t. 
Ugyan ezen Közgyűlésen került sor a HBB eljárásrend ismertetésére, megvitatására, valamint 
a Közgyűlés általi elfogadására. Szintén megismerte, megvitatta, és elfogadta a 
pályázatokhoz kapcsolódó, Munkaszervezet által kidolgozott "Értékelési eljárásrendet", ami 
pontazonosság esetében rendelkezik a pályázók rangsorolásáról, megadott szempontok 
szerint. 2017. május 26 - án Kecskeméten került sor, Ih tájékoztatóra és egyeztetésre, amin 
Munkaszervezetünk dolgozója is részt vett. Segítséget kaptunk az intézkedési sablon 
kitöltéséhez, értelmezéséhez, a kitizetési kérelem összeállításához is. 2017. június 14- én az 
Ih részére megküldésre került a kitöltött excel táblázat, ami az intézkedésekre vonatkozott. A 
megrendezésre kerülő tájékoztató fórumról, amire 2017. június 26- án került sor, az MNVH 
Borsod - Abaúj- Zemplén megyei képviselője értesítésre került, mivel jelenleg Heves 
megyében az MNVH referensi poszt betöltetlen. 2017. 06.07 - 08 - án Tiszabábolnán került 
sor régiós értekezlet tartására, ahol a tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem sablon 
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kitöltésére vonatkozóan, széba kerül a Kitizetési kérelem, annak benyújtási módja, 
elszámolható költségek, alátámasztó dokumentumok listája. 

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési , valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
Az IH kérésének megfelelően, a pályázatok benyújtási határideje, a HFS, 7 db intézkedése 
tekintetében, 2017. ll. félévére került átjavításra, amit a Közgyűlés elfogadott és 2017. május 
25-i ülésén jóváhagyott. Ennek megfelelően, jelen beszámolási időszakban támogatási 
kérelmek benyújtása még nem történt, így ellenőrzési, értékelési szakaszok sem relevánsak. 
A 2017. július 31- ig beküldendő intézkedés sablonban és excel táblázatban, az IH -val 
történt telefonos egyeztetés alapján 2017. október 31- i benyújtási kezdő dátum fog 
szerepelni, szakaszos elbírálás mellett, a benyújtási időszak utolsó dátuma pedig 2018. április 
30 lesz. Tehát a kérelmek benyújtására, szakaszos elbírálás mellett 6 hónap áll majd 
rendelkezésre, vagy IH közleménynek és intézkedés sablonban feltüntetettnek megfelelően a 
forráskimerülés esetében a pályáztatás felfüggesztése lehetséges. 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
A támogatási kérelmek benyújtási időszaka 2017. ll. félévére módosult, így a HFS- hez 
kapcsolódó kipályáztatható forrás összege az Ih közleményben meghatározott teljes 
összegtől nem tér el, nem változott. 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
2017. május 26 - án Kecskeméten került sor, Ih tájékoztatóra és egyeztetésre, amin 
Munkaszervezetünk dolgozója is részt vett. Segítséget kaptunk az intézkedési sablon 
kitöltéséhez, értelmezéséhez, a kitizetési kérelem összeállításához is. 

1.5. Egyéb. 
Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú Egyesület, a 2016. június 1 O- 2017. március 
31 - ig tartó személyi jellegű kiadásokra vonatkozó benyújtott Kitizetési kérelmével 
kapcsolatban , 2017. június 7- én Helyszíni ellenőrzést kapott, ahol a kirendelt helyszíni 
ellenőrök mindent rendben találtak, az igényelt összeget a Hacs levonás nélkül megkapta. 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és ammac1os feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

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

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése. 
2017 második negyedévében technikai jellegű módosításokat kellett végre hajtani a HFS és 
intézkedéseken, amit a Közgyűlés 2017. május25-én jóváhagyott. A közgyűlés és elnökség 
tagjai tájékoztatást kaptak a HFS- be foglalt intézkedésekről , pályázók köréről, támogatási 
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intenzitás mértékéről, támogatási feltételekrőL Külön képzés, animációs tevékenységre még 
nem került sor, az majd az IH előzetes jóváhagyás után válik szükségessé. A HACS dolgozói 
vettek részt IH tájékoztatáson, az országos LEADER rendezvényen , ahol az intézkedésekkel 
kapcsolatban tartottak képzést, annak összeállítása és kidolgozása témakörben, helyszín 
Kecskemét volt, az időpont ped ig 2017. május 26. Kecskeméten az Országos LEADER 
konferencián , nem csak tájékoztatást kaptunk, hanem gyakorlati útmutatót is az intézkedés 
tervezet sablon kitöltéséhez, valamint műhelymunkában való részvételt is biztosítottak 
mindenki számára. 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 
Jelen beszámolási időszakban 1 db helyi tájékoztató rendezvény tartására került sor, 2017. 
június 26. Amire spedálisan most a Falusi szálláshelyfejlesztésre pályázni kívánókat hívtuk 
meg. Ugyanis a tapasztalat az volt, hogy itt merült fel a legtöbb kérdés, főleg a feltételek és 
napraforgás minősítéssel kapcsolatban. Tisztáztuk a fogalmakat, kritériumokat. Az intézkedési 
sablonban megjelölésre került, támogathatósági feltételnek, hogy a 2015. január 1-ig adott 
településen lakhellyel , tartózkodási hellyel rendelkezők nyújthatnak be kérelmet többek között, 
erre külön felhívtuk a figyelmet, mivel ez eddig nem volt kitétel. A fórumon megjelentek száma 
alapján elmondható, hogy nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, így várhatóan a 
benyújtásra kerülő kérelmek száma is magas lesz. A soron következő fórumunk 
Önkormányzatok részére került megszervezésre, az őket érintő támogatási lehetőségekről, de 
ez a következő beszámolási időszakot érinti , mivel 2017. július 3- án volt. Mind a két fórum 
helyszínét és időpontját az MNVH Borsod - Abaúj- Zemplén megyei képviselőjének 

megküldtük, mivel jelenleg Heves megyében az MNVH referensi poszt betöltetlen. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

Közgyűlés Alapszabálynak megfelelően látja el a feladatát, 2017. május 25 - én került sor 
összehívásra, HFS módosításokkal kapcsolatban, IH előírás szerint. Továbbá a FEB által 
elfogadott egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót megismerték, elfogadták. Felügyelő 

bizottság aránya, taglétszáma változatlan, 2017. május 25- én a FEB is ülésezett, a HACS 
éves pénzügyi beszámolójának áttekintése, megvitatása, és elfogadása megtörtént Elnökség 
összetétele, személyek változatlan , 2017 évben szintén május 25- re történt összehívásuk. 
Éves pénzügyi beszámoló, HFS módosítás, Kitizetési kérelmet ismertettük. Egyesületi 
tagfelvételek történnek folyamatosan , ugyan akkor kilépök is vannak, de a kötelező arány nem 
változott. Az Egyesület tagdíja 2016. december 31-ig 12.000 Ft volt, 2017 év január 01 -tól 
18.000 Ft-ra emelkedett. 2017 évben takarékszövetkezeti hitel visszafizetésre került, jelenleg 
az egyesületnek nincs tartozása. Sok esetben elmaradásunk volt az irodabérleti díjjal, 
könyvelő , ügyvéd díjazásávaL 2017 évben lehetőség nyílt előleg igényléséra, amivel élt is az 
Egyesületünk. 
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2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, 
különös tekintettel a TO-ban szereplö indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások. 

Adott időszakban, személyi változás nem történt. 1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő szakmai 
vezető, 1 fő munkaszervezet vezető helyettes dolgozik teljes munkaidőben. 1 fő GYES 
állományban 2016 novembere óta. A TO- ban szereplő indikátoroknak a dolgozók jelenlegi 
létszáma, és az iroda eleget tesz. Elnökség összetételében, személyében változás szintén 
nem történt, 1 fő elnök, 2 fő alelnök és 6 fő elnökségi tag látja el a feladatát. Infrastrukturális 
változás és székhelyváltozás szintén nem történt. 1 székhellyel működik a Munkaszervezet, a 
3250 Pétervására Keglevich út 26. szám alatt. A székhely 2 db irodából , 1 db ügyféltérből, 2 
db mosdóból és egy konyhasarokból áll. A munkavégzéshez szükséges összes eszköz, 
berendezés, bútor rendelkezésre áll, ezekben változás, csere nem történt. Az Észak Hevesi 
33 Vidékfejlesztési Közhasznú egyesület lefedettségi területéhez 33 település tartozik, a 
bélapátfalvai és a Pétervásárai Kistérség tekintetében. Az Egyesület által lefedett 33 település 
közül eddig egy sem jelezte kilépési szándékát, és átjelentkező település sincs más HACS 
területéről így a településeinkre vonatkozó adatok változatlanok. 

2.5. Egyéb. 
A 2016. június 10 - 217. marc1us 30 időszakra benyújtott, személyi jellegű kiadásokra 
vonatkozó Kitizetési kérelmünk teljes összegben helyszíni ellenőrzést követően jóváhagyásra 
került, az összeg 2017. június 23- án megérkezett az Egyesület számlájára. 

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000-maximum 6000 karakter terjedalmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 
minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

3.1 HACS - nak saját rendezvénye: 

2017. 06. 26. Pétervására - Tájékoztató rendezvény Falusi szálláshely témakörben pályázni 
kívánók számára. (1.sz. melléklet) 

3.1. "Pályázati lehetőség és feltételei szállásadók és turisztikai szolgáltatók részére" című 
rendezvény 

ldőpontja: 2017. június 28. - án (szerda) 15.30 órakor, helyszín: Pétervására, Észak Hevesi 
33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - Munkaszervezeti irodája (3250 Pétervására, 
Keglevich út 26.) 

3.2 Kiküldetéshez kapcsolódó: 
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3.2. 2017. 04. 04: Pétervására - Eger - Pétervására: KK-hoz rájegyzést tartalmazó bélyegző 

készíttetése 

2017. 05. 26: Pétervására - Kecskemét- Pétervására: l H tájékoztató 

2017. 05. 30: Pétervására - Balaton - Tarnalelesz - Pétervására: Jegyzőkönyvek aláíratása, 
hitelesítés 

2017. 05. 31 : Pétervására- Bükkszenterzsébet - Pétervására: Jegyzőkönyvek aláíratása, 
hitelesítés 

Báryné Panyi Adrienn 2017. ll. félév Kiküldetésihez kapcsolódó 

2017. 06. 07. Tiszabábolna- Régiós értekezlet 

Kelt. : Pétervására, 2017. június. 17. 

~u\•t)r-l1' 1 

Készítette: Panyi Adrienn - munkaszervezet vezető 
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,Elszámoló bizonylattallloy oll~" " '~ ·:l'"u/, tJra benyuft 
Támogatói okirat iratazonosi\OJa: Wl94~0366 

Ideje és Helye: 

2017. március 09. - én ll. 00 óra, Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Munkaszervezeti irodája (3250 Pétervására, Keglevich út 26.) 

A rendezvény témája: 
Ogyfél azonos/ló: 1005538896 
,Elszámoló bizonylaltámogatás elszámoláSfa benyújm kerillt' 
Támogatói okiral iralazonosílója: 1829490366 

l. "Pályázati lehetőség és feltételei szállásadók és turisztikai szolgáltatók részére" 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete részéről 
Báryné Panyi Adrienn munkaszervezet-vezető adott tájékoztatást az Egyesület elnökségi 

tagjainak. 

A tájékoztató rendezvény összehívását az indokolta, hogy a pályázható intézkedések 
közül, a falusi szálláshellyel kapcsolatban merült fel a legtöbb kérdés, amit tisztázni volt 

szükséges. 

Előzetesen ismertetésre került, hogy a HBB továbbra is kiemeit szerepet fog kapni. A 
HACS - hoz benyújtott, munkaszervezet által alapjogon ellenőrzött, tartamilag és formailag is 
megfelelő kérelmek pontozását hagyja jóvá, pontozási rangsor állítása mellett, a rendelkezésre 
álló fonáskeret figyelembevételével. A HBB egy rájuk vonatkozó Eljárás rend alapján 
ülésezik majd és végzi a munkáját. Pontazonosság esetében pedig az "értékelési útmutatóban" 
rögzítettek alapján kerülnek a pályázatok rangsorolásra, megadott szempontok 
figyelembevétele mellett. A munkaszervezet, elkészítette a helyi felhívás sablonokat, mind a 7 
intézkedés tekintetében, a HFS alapján. A sablon mellékletét képezte a pontozási táblázat, ami 
szintén a HFS - ben megjelenített előnyt jelentő vállalások alapján került összeállításra, a 
központilag megadott szempontok megtartása mellett. Minden intézkedés maximum l 00 
pontot kaphat, a minimális pontszám, amit el kell érni, minden kiírásuk tekintetében az 60 

pont lesz. Melléklete volt még a projekt adatlap, ami a mostani útmutatás szerint nem 
kötelező részét képezi a kiírásnak, viszont készítetünk Üzleti és Működtetési- fenntarthatósági 
tervet és Pénzügyi tervet, ami szintén a mellékletek között került felsorolásra, és amennyiben 
releváns töltendő . Tisztázásra került a benyújtandó kérelmek vonatkozásában falusi 

szálláshely esetében az igényelhető összeg, támogatott beruházás jellege, jogosultak köre, 
elvárt eredmények, célok, foglalkoztatottakra vonatkozó kritériumok. Szintén itt, és az 
intézkedés sablonorr is megj elenítésre került a csatolandó dokumentumok listája, méghozzá 
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oly módon hogy az intézkedésben ketté vételre került a hiánypótolható és nem hiánypótolható 

dokumentumok köre. Olyan dokumentumokat és alátámasztó nyilatkozatokat kér be a 

Munkaszervezet, ami egyértelművé teszi a pontozási szemponton esetében a pontszám 

megítélését, kizárva a szubjektivitást. Valamint amiből ellenőrizhető a jogosultság, a 

fejlesztés megvalósításának követelményei, az építési tervdokumentációt. A HBB 

elektronikus fmmában fogja megkapni a pályázatokat, azokat előzetesen áttekinti. A 

fonáskeret minden esetben, minden intézkedéshez megtalálható a HFS vonatkozó részében. 

Ez dete1minációs csökkentés miatt változott, Közgyűlés 2016 decemberében döntött róla. A 

HBB által elutasításra kerülő kérelmeket szakmailag alá kell támasztani megfelelő hivatkozott 

indoklással. Ezt követően IH jóváhagyás után az ügyfél kérelme, amennyiben támogató 

nyilatkozat biliokában van, a MÁK ellenőrzésre kerül. Ha azon is megfelelt, támogató 

határozatot kaphat. A 2014 - 202 0 időszakban is 2 év áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy 

pályázatukat az ügyfelek megvalósítsák Tisztázásra került a 4 napraforgás minősítés feltétel 

rendszere, ehhez kapcsolódó elvárások, valamint kiemelésre került, az intézkedési sablonban 

megjelenik, mint támogathatósági feltétel, hogy a 2015. január l-ig adott településen 

lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezők nyújthatnak be kérelmet többek között, mivel ez 

eddig nem volt kitétel. Elsősorban falusi szálláshelyek fejlesztésre vonatkozó kérelmek 

várhatók, új, induló szálláshely a várható kérelmek mintegy 20 %- át tehetik ki. Igény szerint 

ebben a témakörbank kb 15 - 20 kérelem érkezhet. 

Pétervására, 2017. június 27. 
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