NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
a az Ipoly-menti

Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

2017. április 1.-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.

2017. május 5. fórum Szentén A Helyi pályázati felhívás elkészítésének menete
2017. május 18. LEADER felhívásokkal kapcsolatban szervezett szakmai nap
(kiküldetési díj elszámolva)
2017. május 22. elnökségi ülés Szügy
2017. május 22. Felügyelő Bizottsági ülés Szügy
2017. május 25. LESZ által szervezett szakmai nap (kiküldetési díj elszámolva)
2017. május 29. közgyűlés Szügy
2017. június 7-8. régiós értekezlet Tiszabábolna (kiküldetési díj elszámolva)
2017. június 13. elnökségi ülés Szügy A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében
kidolgozott Helyi vállalkozások fejlesztése pályázati kiírás megvitatása
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

Ebben az időszakban még nem jelent meg egyetlen felhívása sem az Egyesületnek.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

Ebben az időszakban még nem jelent meg egyetlen felhívása sem az Egyesületnek, így
fejlesztési forrást sem használtunk fel.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete (továbbiakban: IPTE) 2017. május
5.-én tartotta Szentén fórumát, melynek témája A helyi pályázati felhívás
elkészítésének menete.
Az Irányító Hatóság hamarosan véglegesíti a pályázati felhívás elkészítésének
útmutatóját, de addig is az egyesület munkaszervezete megkezdi a tervezet alapján a
munkát, hogy minél előbb a fejlesztési forráshoz jussanak a térség vállalkozói,
önkormányzatai és civil szervezetei. A felhívások felépítése teljes egészében
megegyezik majd a www.palyazat.gov.hu oldalon található bármely más felhívással.
Az alapja a HFS-ben a beérkező ötletek alapján megfogalmazódott feltételrendszer,
melyet a felhívás sablonhoz szükséges igazítani. A fórum keretében az 1.
intézkedéshez kapcsolódó pályázati felhívás részleteit ismertettük.
Az intézkedés keretében építést, eszköz és gépbeszerzést támogatunk ennek
megfelelően a támogatható tevékenység a következők szerint alakulhat:
a.)
a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez
tartozó a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény
kialakítása, felújítása, bővítése
b.)
a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó gép- és eszközbeszerzés
A résztvevők különböző javaslatokat tettek a vállalkozásfejlesztési kiírás estleges
módosítására.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 2. számú melléklet tartalmazza.

2017. május 18. LEADER munkaszervezet-vezető részt vett felhívásokkal
kapcsolatban szervezett szakmai napon, ahol az előadók ismertették a következő
hetek, hónapok feladatait, a LEADER csoportok eddig végzett munkáját, eredményeit,
valamint felvázolták a jövőbeni feladatokat.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 3. számú melléklet tartalmazza.

2017. május 22. elnökségi ülést tartottunk Szügyben, ahol a tagok határozatokat
hoztak az alábbi témákban: az új tagok felvétele, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
Helyi Fejlesztési Stratégia megvitatása és elfogadása, a 2016. évi mérleg és
közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása, beszámoló az Egyesület 2016. évi
tevékenységéről, az Egyesület 2017. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása,
az Egyesület Alapszabály módosításának elfogadása, az új elnökségi tag személyére
vonatkozó javaslatok megvitatása, az Egyesület Cafetéria szabályzatának elfogadása, a
helyi Bíráló Bizottság Tagjaira vonatkozó javaslatok.
Az elnök elmondja, hogy az átdolgozott, végleges intézkedéseknél szükséges
módosításokat végrehajtani a megvalósítás tervezett időintervallumában, hiszen minden
intézkedés 2017-ben kerül meghirdetésre, illetve módosítani szükséges a
forrásfelhasználás ütemezését is a várhatóan júniustól folyósított 15 milliós hitelkeret
miatt.
Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesület negatív eredménnyel zárta a
tavalyi évet a finanszírozási nehézségeink miatt, ugyanis a 2016. évi mérleg szerinti
eredménye -2 364 eFt veszteség volt. Az IPTE 2016. évi összes bevétele 12 972 eFt
volt, ebből 2 558 eFt a tagdíjbefizetés. Az összes ráfordítás 15 336 eFt volt.
Az IPTE Személyi jellegű ráfordítása 2016. évben 11 403 eFt volt. A beszámoló
tárgyévben 5 049 eFt mérlegfőösszeggel zárult.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 4. számú melléklet tartalmazza.
2017. május 22. Felügyelő Bizottsági ülést tartott Szügyben, ahol az elnök elmondja a
megjelenteknek, hogy az Egyesület elnöke előzetesen már ismertette neki a napirendi
pontokat. Megkéri az elnököt, hogy ezt a tájékoztatást mondja el az FB tagoknak is. Az
Egyesület elnöke tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait arról, hogy hogyan zárult a
mérleg, illetve az elmúlt év működésével kapcsolatban is tájékoztatót tartott. Az ülésen
három határozat született, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
2017. május 25-én a LEADER munkaszervezet-vezető részt vett LESZ által szervezett
szakmai napon, ahol Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkár tájékoztatóját a kormányzati uniós vidékfejlesztési törekvések
aktualitásairól, a közösségi gazdasági vidékfejlesztés (LEADER) helyzetéről.
Az elhangozottak részletes beszámolóját az 6. számú melléklet tartalmazza.

2017. május 29. közgyűlést tartott Szügyben, ahol határozatokat hoztak az alábbi
témákban: az új tagok felvétele, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési
Stratégia, a 2016. évi mérleg és közhasznúsági jelentésről, beszámoló az Egyesület
2016. évi tevékenységéről, az Egyesület 2017. évi költségvetésének megvitatásáról, az
Egyesület Alapszabály módosításának elfogadásáról, az új elnökségi tag személyére
vonatkozóan, illetve a helyi Bíráló Bizottság Tagjaira vonatkozóan.
Az elnök elmondja, hogy az átdolgozott, végleges intézkedéseknél szükséges
módosításokat végrehajtani a megvalósítás tervezett időintervallumában, hiszen minden
intézkedés 2017-ben kerül meghirdetésre, illetve módosítani szükséges a
forrásfelhasználás ütemezését is a várhatóan júniustól folyósított 15 milliós hitelkeret
miatt.
Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesület negatív eredménnyel zárta a
tavalyi évet a finanszírozási nehézségeink miatt, ugyanis a 2016. évi mérleg szerinti
eredménye -2 364 eFt veszteség volt. Az IPTE 2016. évi összes bevétele 12 972 eFt
volt, ebből 2 558 eFt a tagdíjbefizetés. Az összes ráfordítás 15 336 eFt volt.
Az IPTE Személyi jellegű ráfordítása 2016. évben 11 403 eFt volt. A beszámoló
tárgyévben 5 049 eFt mérlegfőösszeggel zárult.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 7. számú melléklet tartalmazza.
2017. június 7-8.- án kétnapos regionális értekezletet tartottak az Észak-Magyarországi
LEADER Helyi Akciócsoportok. Az értekezletnek Tiszabábolna adott otthont.
A rendezvényen többek között részt vettek Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves
megye LEADER szervezeteinek munkaszervezet vezetői, valamint az MNVH BorsodAbaúj-Zemplén megyei területi felelőse is. Az MNVH LEADER támogató egységként
való működése szempontjából fontos feladat a folyamatos kapcsolattartás a HACS-ok
munkatársaival, információkkal és hasznos tanácsokkal segítve, hogy betölthessék
rendeltetésüket.
Minden HACS bemutatta, hogy milyen tevékenységet végeztek az elmúlt hónapokban.
A LEADER egyesületek jövőjét, a megjelenés előtt álló LEADER helyi pályázati
felhívásokat, valamint a már megjelent VP felhívásokat érintő kérdéseket vitattak meg
a résztvevők. Ezenkívül a rendezvényen szó volt a helyi pályázati felhívások kiírásának
tapasztalatairól, eljárásrendi kérdéseket is érintve.
Még ebben az évben várható helyi vidéki szereplők számára újabb pályázati lehetőségek
megjelenése, az alábbi célok megvalósítása érdekében: helyi gazdaság megerősítése, a

társadalmi szolidaritás erősítése, valamint a közösségi összefogás megerősítése a helyi
identitástudat megőrzéséért és a vidéki térségek lakosságmegtartó képességének
növeléséért.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 8. számú melléklet tartalmazza.

2017. június 13. elnökségi ülést tartottunk Szügyben A Helyi Fejlesztési Stratégia
keretében kidolgozott Helyi vállalkozások fejlesztése pályázati kiírás megvitatása
címmel. Az egyesület elnöke a teljes pályázati dokumentáció és a fórumon
megfogalmazott elképzelések illetve a segédlet alapján javaslatokat tett az elnökség
tagjai valamint tanácskozási joggal meghívott felügyelő bizottság tagjai felé.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 9. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb.

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, amelyek a negyedévben
megvalósultak:
2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

2017. április 25. Animáció Szügy
A 2017. április 25-i rendezvény keretein belül lehetőséget biztosítottunk a kitöltési
felület áttanulmányozására, az érdeklődőknek megmutattuk a file csatolás menetét, a
különböző panelek kitöltésének követelményeit, a hibakódokat közösen értelmeztük.
Minden résztvevőt, aki számára ismeretlen volt a pályázat benyújtásának menete,
eligazítottunk az MVH felületen. Az Egyesület ezzel is hozzájárul a helyi szereplők
felkészítéséhez.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A 2017. április 25-i rendezvényt tartott a munkaszervezet Szügyben. Az Ipoly-menti
Palócok Térségfejlesztő Egyesületének munkaszervezet-vezetője a fórum részvevőit
részletesen tájékoztatta a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett pályázati
lehetőségekről, azok legfontosabb szakmai tartalmáról, pályázási feltételeiről. Az
alábbi két kiírás részletes szakmai tartalmát ismertette:
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása VP6-6.4.1–16
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A rendezvény eredményesnek bizonyult, hiszen a résztvevők megismerkedhettek a VPs pályázatok benyújtásával kapcsolatos lehetőségekkel, segítséget kaptak a
benyújtáshoz, kérdezhettek a munkatársaktól a felülettel és a felhívásokkal
kapcsolatban.
Az ülés részletes szakmai beszámolója a 1. számú melléklet tartalmazza.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

Az Egyesület elnökségi tagjai és felügyelő bizottság tagjai között ebben az időszakban
az alábbi személyi változás történt:
Beszkid Andor elnökségi tag helyett Verbói Gábor volt Felügyelő Bizottsági tagunk
került megválasztásra közgyűlés által (2017. május 29.). Verbói Gábor lemondását
követően az új felügyelő bizottsági tag Vizi Zoltán lett.
Az IPTE 2017. április 1-től 3 főállású munkatárssal működik. (Mindenkinek van
felsőfokú végzettsége.) 1 fő munkaszervezet-vezető (Urbán Gábor), 2 fő
vidékfejlesztési menedzser (Kiss Angéla Anna, Laczkó-Frenyó Viktória). A
munkaviszony kezdete a munkaszervezet-vezetőnek (Urbán Gábor): 2009. 09. 28.-től,
az egyik menedzsernek (Kiss Angéla Anna) 2010. február 6-tól. a másiknak (LaczkóFrenyó Viktória): 2013. július1-től él.
A szerződésekben a beszámolási időszakban a következő időpontban módosítás

történt:
Munkaszervezet-vezető (Urbán Gábor): 2017. április 1. és 2017. május 1.
(bérmódosítás történt)
Vidékfejlesztési menedzser (Kiss Angéla Anna): 2017. április 1. (bér- és munkaidő
módosítás történt), 2017. május 1. (bérmódosítás)
Vidékfejlesztési menedzser (Laczkó-Frenyó Viktória): 2017. április 1. (bér- és
munkaidő módosítás történt), 2017. május 1. (bérmódosítás)
2017. január 16-tól megbízási szerződéssel alkalmaz az Egyesült könyvelőt (Illés Zita
Krisztina), akinek a munkabére 2017. május 1-vel módosult.
Kiküldetések kerülnek elszámolásra az iroda és a munkaszervezet fenntartásával,
illetve a helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamatával kapcsolatban.
HACSunk kapcsolatot tart az MNVH területi képviselőjével, adatszolgáltatás is történt
már a hálózat felé, szakmailag együttműködünk, rendezvényeinkről tájékoztatást
adunk számára.
Működésünk fedezete a 2017-es év második negyedévében tagdíjakból és tagi
kölcsönökből és banki hitelből áll.
Az egyesületnek az alábbi szolgáltatókkal van új szerződése:
2017. április 1. Next Computer Kft.
2017. június 29.Gonda Sándor EV.
(Az alábbi szolgáltatók számlái most kerülnek elszámolásra, bár az előző beszámoló is
tartalmazza a velük való szerződéskötéseket. : Szügy Község Önkormányzata
(helyiségbérlet); Grabbers Kft. (könyvelő); Allianz Hungária Zrt.;(helység biztosítási
díj) B&Kheer Kft. (honlap); Manula Hungary Kft. (nyomtató karbantartás); RLB60
Bt. (könyvelői program); MediaCenter Hungary Kft.(tárhely, weblap költöztetés)
Egyszeri közjegyzői díj elszámolása. (Dr. Nemcsik Orsolya).
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.

2017. április 1-től 3 főállású munkatárssal (Urbán Gábor, Kiss Angéla Anna, LaczkóFrenyó Viktória) működik az Egyesület. 1 fő munkaszervezet-vezető (UG) (teljes

munkaidőben foglalkoztatott), 2 fő vidékfejlesztési menedzser (KAA, LFV), akik
mindannyian rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. 2017. január 16-tól megbízási
szerződéssel alkalmaz az Egyesült könyvelőt (Illés Zita Krisztina).
Az iroda bérléssel kapcsolatban változás nem történt. Minden kollégának biztosított
egy-egy asztali számítógép internettel, egy-egy mobiltelefon, fekete-fehér és színes
nyomtatási lehetőség. Telefonos elérhetőség (mobil és vezetékes) biztosított az iroda
nyitvatartási időszakában: hétfőn, kedden csütörtökön 8:00-16:00-ig, illetve szerdán
8:00-18:00-ig, pénteken 8:00-14:00-ig.
A kötelező arculati elemek az Egyesület irodájában és a honlapján
(www.palocok.com) is megtalálhatóak. Az IPTE rendszeresen aktualizált honlappal
rendelkezik, melyen megjelentetjük a beküldött beszámolókat, a fórumokra, elnökségi
ülésekre szóló meghívókat, tájékoztatásokat a VP-ben megjelenő pályázati
lehetőségekről, az egyes rendezvények szakmai összefoglalóit. A VP-ben megjelent
arculati elemeket mindenhol feltüntetjük. HACSunk kapcsolatot tart az MNVH területi
képviselőjével, szakmailag együttműködünk, rendezvényeinkről tájékoztatást adunk
számára. A HACS minimum egy munkatársa részt vesz a meghirdetett régiós
konferenciákon, szakmai fórumokon (lásd 1 pont).
Kiss Angéla Anna munkába járási költségét az egyesület 86%-ban számolhatja el,
melynek havi összege 12 212 Ft.
Laczkó-Frenyó Viktória munkába járási költségét az egyesület 86%-ban számolhatja
el, melynek havi összege 8239 Ft.
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. 2017. április 25. Animáció Szügy (1. melléklet)
3.2. 2017. május 5. fórum Szentén A Helyi pályázati felhívás elkészítésének menete (2.
melléklet)

3.3. 2017. május 18. LEADER felhívásokkal kapcsolatban szervezett szakmai nap (3.
melléklet)
3.4. 2017. május 22. elnökségi ülés Szügyben (4. melléklet)
3.5. 2017. május 22. Felügyelő Bizottsági ülés Szügy (5. melléklet)
3.6. 2017. május 25. LESZ által szervezett szakmai nap (6. melléklet)
3.7. 2017. május 29. közgyűlés Szügy (7. melléklet)
3.8. 2017. június 7-8. régiós értekezlet Tiszabábolna (8. melléklet)
3.9. 2017. június 13. elnökségi ülés Szügy A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében
kidolgozott Helyi vállalkozások fejlesztése pályázati kiírás megvitatása (9. melléklet)

Kelt.:Szügy, 2017. július 17.
Készítette: Urbán Gábor, munkaszervezet-vezető

……………………….
aláírás

