
SZÉCHENYI 

MINISZTERELNÖKSÉG 

BESZÁMOLÓ 

a Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztés i Közhasznú Egyesület 

2017. év l január 1. és március 31. 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 , idöpontjai. 
A HFS és intézkedések tekintetében az utolsó Közgyűlésre 2016. december 20- án került sor. 
Előzetesen ugyan ezen a napon, teljes körű tájékoztatást kaptak az érdeklődök, fórum 
keretein belül a HFS kínálta támogatási l ehetőségekről, kritériumokról, támogatási 
intenzitásokról , jogosultak köréről. A Közgyűlés által jóváhagyott módosítok HFS - be 2017 
januárjában kerültek beintegrálásra. Az IH determinációs csökkentése kapcsán, az egyes 
intézkedésekre allokált forrás egységesen, közel 15% - al került csökkentésre, valamint két 
intézkedés önállósága megszűnt és két másik intézkedés alatt válik majd pályázhatóvá. 
Felvezetésre került az akkori állapotoknak megfelelő, benyújtási időszak is, ami 3 támogatás 
esetében 2017 tavasza volt, a másik 4 esetben 2017. szeptemberi időpont került 
meghatározásra. A módosított HFS 2017. január 1 O- én került megküldésre az IH felé 
elektronikus úton. De nem csak a HFS- t küldtük, hanem átdolgoztuk a változtatásoknak 
megfelelően az intézkedés sablont mind a 7 felhívás tekintetében, a hozzájuk tartozó projekt 
adatlapokat és a pontozási táblázatokat is, amelyek a HFS-el együtt elküldésre kerültek. 
2017. január 18 - án az IH által szervezett munkacsoportba meghívást kaptunk és 3 
egyeztetésen is rész vettük, 2 db Kecskeméten, 1 db pedig Budapesten került 
megrendezésre. Itt személyesen itt volt lehetőség egyezetni az IH, MÁK munkatársaival , 
elmondhattuk észrevételeinket és javaslatainkat is. Uanuár 29 - Kecskemét, február 3. 
Budapest a másik két időpont). Március 07 -én Kecskeméten az Országos LEADER fórumon 
szintén részt vettünk, ahol a tájékoztatás mellett, gyakorlati tudnivalókkal is megismertettek 
bennünket az intézkedések elkészítésével kapcsolatban, műhelymunka keretein belül. Ennek 
megfelelően, a módosított HFS és intézkedés tervezeteket, ugyan úgy projekt adatlapokkal, 
pontozási táblázatokkal együtt, megküldtük előzetes jóváhagyásra az IH felé március 10- én. 
Ugyanakkor nem sokkal ezt követően a LEADER ellenőrző csoport és IH ismételten bekérte 
ugyan ezeket a dokumentumokat tervezet formájában, amit 2017. március 23-án küldtünk 
meg, szintén HFS, projektadatlap, pontozási táblázat és intézkedések együtteséveL 
Természetesen folyamatos volt a kapcsolattartás telefonon és e-mailben is az IH LEADER 
felelős munkatársával. Ugyan akkor nem szabad megfeledkezni az egyeztetési folyamat azon 
részéről, ami személyes ügyfél megjelenés esetében történt, mikor az érdeklődő, leendő 
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pályázó, a munkaszervezeti irodába kért és kapott időpontot , ahol elmondhatta támogatási 
igényét, projekt ötleteit, észrevételeit és javaslatait, vagy telefonos megkeresés keretein belül 
történt mind ez. Ezeket ugyan úgy, mint a nyilvános viták és tájékoztató fórumok adatot, 
feldolgoztuk, kiértékeltük és fel is használtuk a HFS jobbítása érdekében. 2017. január 02. és 
2017. március 1 O között, a rendelkezésre álló Ügyfélregisztárciós adatlapok alapján, 32 db 
személyes és telefonos megkeresés történt HFS és támogatásokkal összefüggésben. 
További egyeztetésekre majd az IH előzetes jóváhagyása után fog sor kerülni. Az országos 
konferenciát követően , 2017. március 09.- én 11 . 00 órától az elnökségi tagokkal történt 
egyeztetés a benyújtási időre vonatkozóan, az IH javasiatra módosítani kellett, későbbi 

dátumra. Tájékoztatást kaptak az intézkedések kidolgozásának meneté rő l , a kérelmek 
befogadásáról és értékelési folyamatáról , egyeztetésre kerültek a munkafeladatok, kinek 
milyenszerepe lesz a támogatási időszakban . 

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai , a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési , valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
A Helyi felhívások megjelentetésének időpontját több esetben is módosítani kellett az eredeti 
tervekhez képest, mivel azok megjelentetéséhez nem voltak meg a központi jóváhagyások és 
jogszabályi háttér e lőkész ítések . 2016. december 20- i Közgyű lésen történt változtatás 
alapján, 3 db felhívás került volna megnyitásra - Falusi szálláshely fejlesztés a hagyományok 
jegyében, Egyházi jellegű fejlesztések és Élhető települések kialakítása - 2017 tavaszán, a 
maradék 4 db pedig 2017 őszén . Az utolsó módosítás értelmében, ami azonban 2017- ben 
történt, (a 2017. március 1 O- én IH felé benyújtott HFS, és intézkedések már ezt tartalmazzák) 
2017. július 03- 2017. október 03- ig nyitva álló időszakban történik. A Kérelmek benyújtása, 
ellenőrzés, értékelése, ahogyan 2016. június 1 O - 2016. december 31 között nem volt 
aktuális, úgy 2017. január 01 - március 31 között sem volt az. 2017 év feladatai közé fog 
tarozni . A pályázatok kiírást követően fórumok és tájékoztaták tartására fog sor kerülni. A 
benyújtási , ellenőrzési és értékelési szakaszban végzett tevékenység, az IH által kiadottaknak 
megfelelően fog zajlani. A helyi támogatási kérelmek befogadása az arra a célra 
rendszeresített felülete, a helyi támogatási kérelmek nyilvántartása, valamint az 
Együttműködési Megállapodásban és az Eljárásrendi Kézikönyvben rögzített, kapcsolódó 
feladatok elvégzése. 2017. március 09.- én 11. 00 órától az elnökségi tagokkal történt 
egyeztetés a benyújtási időre vonatkozóan, az IH javasiatra módosítani kellett, későbbi 

dátumra. Az egyeztetésen kifejtésre került, hogy a LEADER pályáztatás jelenleg nincs még 
olyan előkészítettség szinten, hogy az a 2016 decemberében elfogadott időpontban 

megtörténhessen. IH val történt hosszas telefonos egyeztetést követően, IH javasiatra nyári 
dátum került az intézkedés sablonra. 
Intézkedések és megjelenési időpontok az utolsó egyeztetést követően : 

1. Falusi turizmus a hagyományok jegyében: 2017. 07. 03 - 1 O. 03. 
2. Helyi terméket előállíták támogatás: 2017. 07.03 - 10. 03. 
3. Élhető települések kialakítása: 2017. 07 . 03 - 10. 03. 
4. Civil szervezetek székhely, telephely fejlesztése és eszközbeszerzése: 2017. 07. 03 - 10. 
03 . 
5. Egyházi jellegű projektek támogatása: 2017. 07.03 - 10.03. 
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6. Innovatívfejlesztésekés munkahelyteremtés: 2017. 07. 03 - 1 O. 03. 
7. Hagyományőrző rendezvények: 2017. 07. 03 - 10. 03. 
A kérelmek értékelését a HHB adott szakaszonként fogja végrehajtani. 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
A forrás felhasználást két módon lehet majd nyomon követni, a beérkezett és megfelelő 
pontszámot elért kérelmek össz igényéből , és a nyertes pályázatok össz forrás 
felhasználásából, valamint az IH által kiadott és HACS számára megküldött időszakos forrás 
felhasználási keret aktuális állásábóL Pontos forrás felhasználás a benyújtott kitizetési 
kérelmek összesítéséből válik majd lehetövé. 201 6 évben determinációs csökkentésre került 
sor, am i rő l 2016 decemberében érkezett tájékoztatás, eredeti forrásunkat az alábbiak szerint 
módosította az IH: 
Eredeti forráskeret 457.300.000 Ft 
Csökkentés mértéke: 15,39% 
Jelenlegi keret összeg: 386.943.135 Ft 
Levonás összege: 70.356.865 Ft 

Látható, közel 70 millió Ft - al csökkent a kipályáztatható forrás keret. Mivel 2016 évben nem volt 
támogatási kérelem beadási időszak így ez a csökkentett keret nem változott a 2017 év március 31 -
ig terjedő időszakában sem. A HFS - ben viszont ez a változás már 2016. december 20- án 
megjelent, mikor a Közgyűlés ezt a csökkentést elfogadta, és ennek megfelelően , arányosan minden 
intézkedés keretösszegét lecsökkenttette, két intézkedést pedig beintegrált két másik intézkedésbe. 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
A 2015 évben a helyi felhívások előkészítéséhez kapcsolódtak fórumok, tájékoztatók, 2015 
végén és 2016 - ban pedig a módosítások tették szükségessé azokat. 2016 évben, 2016. 
június 1 O é s 2016. december 31 között 3 db tájékoztató fórum került megrendezésre. 
Tájékoztató fórum 2016. augusztus 2- án Balaton községben, az Önkormányzat épületében 
és 2016. augusztus 9 - én Pétervásárán a Művelődési házban, valamint 2016. december 20-
án Pétervásárán az Aranykakas fogadóban . 2017. 01 . 01 - 2017. 03. 31 egy rendezvényre 
került sor, ami az elnökséget érintette. 2017. március 09.- én 11. 00 órától az elnökségi 
tagoknak tartottunk egy rendezvényt, amelynek keretein belül bemutatásra kerültek a HFS 
aktualitások, KK- ra vonatkozó benyújtási tudnivalók, intézkedési sablonok bemutatása, a 
benyújtási időre vonatkozóan, hogy az IH javasiatra módosítani kellett, későbbi dátumra, 
2017. június 03 - október 03. Tájékoztatást kaptak az intézkedések kidolgozásának 
menetéről , a kérelmek befogadásáról és értékelési folyamatáról, egyeztetésre kerültek a 
munkafeladatok, kinek milyenszerepe lesz a támogatási időszakban . Ezek az IH előzetes 
jóváhagyás, és pályázatok kiírását követően válnak majd aktuálissá. A pályázók tájékoztatása 
természetesen folyamatos, e-mailben, valamint a honlapunkon (www.hevesi33.hu) naprakész 
tájékoztatást találnak az érdeklődök . 

1.5. Egyéb. 
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Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú egyesület 2017. marc1us 23 - án a 
módosított HFS-t és a 7 db intézkedést, pontozási táblázattal, adatlappal együtt, az IH, és az 
ellenőrző csoport felé előzetes jóváhagyásra komplett benyújtotta. 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és ammaeros 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. 
2017 első negyedévében technikai jellegű módosításokat kellett végre hajtani a HFS és 
intézkedéseken, amihez előzőleg a Közgyűlés már hozzájárult Kü lön képzés, animációs 
tevékenységre még nem került sor, az majd az IH előzetes jóváhagyás után válik 
szükségessé. A HACS dolgozói vettek részt IH képzésen, és IH munkacsoportba 3 
alkalommal is, két esetben Kecskeméten, egy esetben pedig Budapesten, 2017 januárjában 
és februárban. Illetve az országos LEADER rendezvényen, ahol az intézkedésekkel 
kapcsolatban tartottak képzést, annak összeállítása és kidolgozása témakörben. 2017. január 
18 - án, január 29 - Kecskeméten, február 3. Budapesten volt alkalom egyeztető 

tárgyalásokra, ahol a HFS és intézkedések mellett a HACS-ok finanszírozásának kérdése is 
napirenden volt. Igyekeztünk olyan megoldási lehetőséget keresni, amely szinte minden 
HACS számára a l ehető legjobb megoldást kínálja. Március 07 - én 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. 
2017 első negyedévében, 2017. március 09.- én 11. 00 órától az elnökségi tagokra 
vonatkozóan tartottunk rendezvényt. Indokolta mind ezt a 2017. 03. 07-én tartott országos 
LEADER rendezvény, ahol olyan információk hangzottak el, KK-re, előlegre, működésre, 

HBB-re és pályáztatásra vonatkozóan, amiből az elnökségnek is napra késznek kell lennie. 
Elnökségre vonatkozó rendezvény időpontja és helye: 2017. március 09. - én 11. 00 óra, 
Munkaszervezeti iroda, Pétervására, Keglevich út 26. Adott beszámolási időszakban , e
mailben történő folyamatos tájékoztatással és napi szintű honlap információfrissítéssei 
informáltuk az ügyfeleket, érdeklődőket a HFS és intézkedések tekintetében. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
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Közgyűlés Alapszabálynak megfelelöen látja el a feladatát, 2017- ben még nem került sor 
összehívásra, IH előzetes jóváhagyást követő 15 napon belül válik szükségessé. Felügyelő 
bizottság aránya, taglétszáma változatlan, 2017 évben még nem volt ülésük. Elnökség 
összetétele, személyek változatlan, 2017 évben még nem került sor az összehívásukra. 
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. 2016 évben takarékszövetkezeti hitelből és 
támogatásokból tudta csak fenntartani magát az Egyesület. Sok esetben elmaradásunk volt 
az irodabérleti díjjal, könyvelő, ügyvéd díjazásávaL 2017 évben lehetőség nyílt előleg 

igényléséra, amivel élt is az Egyesületünk. 2017. február 09- én elektronikus úton igényeltük 
a 2014 - 2020 időszakra rendelkezésre álló működési forrás 505- át, amit 2017. március 03-
án folyósítottak az Egyesület számlájára. Ezáltal az elmaradásaink rendezésre kerültek és az 
Egyesület működése stabilizálódott. 
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. 
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 általlefedett 33 település 
közül eddig egy sem jelezte kilépési szándékát, és átjelentkező település sincs más HACS 
területéről így a településeinkre vonatkozó adatok változatlanok. 

2.4. Egyéb. 
2017 évben lehetőségünk nyílt előleg igénylésére, amit az Egyesület 2017. március 3- án meg 
is kapott, ebből az elmaradásait rendezni tudta. A 2017. március 23- án benyújtott módosított 
HFS, valamint intézkedés tervezet és mellékleteinek előzetes IH jóváhagyásáról eddig nem 
érkezett értesítés. 

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 HACS - nak saját rendezvénye: 
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2017. 03. 09. Pétervására - Tájékoztató rendezvény az egyesületi elnökség tagjainak. (1.sz. 
melléklet) 

Kiküldetéshez kapcsolódó: 

Tóth Ádám- szakmai vezető 2017. l. negyed év. 

3.2. 2017.01.05: Tarnalelesz - Szentdomonkos, Mátraderecske uticél: 2016. 12. 20 - Közgyűlési 

jegyzőkönyv , jegyzőkönyvi hitelesítökkel való aláíratása. 

2017.01 .18. Kecskemét: IH - MÁK - HACS egyeztetés 

2017.01.27. Kecskemét: IH - MÁK- HACS egyeztetés 

2017.02.03. Budapest: Kecskemét: IH - MÁK- HACS egyeztetés 

2017.03.07. Kecskemét: Országos LEADER konferencia 

Kelt.:Pétervására, 2017. április. 13. 

Készítette: Panyi Adrienn- munkaszervezet vezető 

Ogyfél azonosnó: 1()()5538896 ··•ásta kerillt' 
.ElsZámoló bízooylat támogatá~ elszámOlásra benYúl' 
Támogatói ol<'at iratazonosnója: 1829490366 
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MAGYAltORSlAG 
KORMÁNYA A videki tersegekbe beruhoizo Europa 

Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 

. 3 250 Pétervására, Keglevich út 26. 
~~ Adószám: 1822451 3- 1-10 
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aláírás- munkaszervezet vezető 


