
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ 

az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 

2017. január 1.-március 31. 

időszak tevékenységéről 

 

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

 

1.1.Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

 

2017. február 10. . régiós értekezlet Ózd (kiküldetési díj elszámolva, 13 040 Ft) 

2017. március 07.Leader Konferencia Kecskemét (kiküldetési díj elszámolva, 17 050 

Ft)  

2017. március 22. fórum Szentén A 2014-2020-as programozási időszakhoz 

kapcsolódó a Közgyűlés által elfogadott LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 

bemutatása, a várható kiírások részletes ismertetése 

2017. március 27. elnökségi ülés Szügy 

 

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. 

március 22-én tartotta Szentén a HFS-ben elfogadott intézkedések ismertetésével 

kapcsolatos fórumát, melynek témája A 2014-2020-as programozási időszakhoz 

kapcsolódó a Közgyűlés által elfogadott LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 

bemutatása, a várható kiírások részletes ismertetése.  

Az Egyesület a nyilvános fórumok alkalmával felmérte már a 49 település 

szükségleteit, gyengeségeit, személyes találkozók alkalmával meghallgatta a lakosság 

igényeit, a nyitvatartási időben fogadta az ügyfeleket ötleteikkel, igényeikkel 

kapcsolatban. A beérkező projektötlet adatlapok és SWOT elemzés alapján 7+1 db 

intézkedés fogalmazódott meg a HFS-ben: 

 

1. Helyi vállalkozások fejlesztése 

2. Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása  

3. Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

4. Település szintű térfigyelő rendszer kiépítése 

5. Településkép megőrzése 

6. Hátrányos helyzetű csoportok ismereteinek bővítése 

7. Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények 

támogatása 

 

8. intézkedés az EFOP 1.7. intézkedés terhére történt. 

Ismertettük a jelenlévőkkel, hogy jelenleg az Irányító Hatóság munkatársai azon 

dolgoznak, hogy a Stratégia ellenőrzése után minél hamarabb kiírásra kerülhessenek 

az első intézkedések. 

 

A fórum eredményesnek bizonyult, a LEADER programot sokan várják, hiszen 

ezekből a pályázatokból olyan projekteket lehet majd megvalósítani, amelyek valóban 

a térség szereplői igényeihez igazodnak. 

 

2017. február 10-én a munkaszervezet-vezető részt vett régiós értekezlet Ózdon, 

melynek témája a Működési források: Általány elszámolási javaslatok ; Tájékoztató a 

KDR "Pályázati felhívások tervezése a LEADER programban" műhelymunkáról; 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

Előkészület a LEADER pályázatok megjelenésére és a LEADER térségek közötti 

program megbeszélése.  

 

2017. március 7-én a munkaszervezet-vezető részt vett a Kecskeméten megrendezésre 

kerülő regionális értekezleten. Az előadó ismertette a LEADER munkacsoport eddig 

végzett munkáját, eredményeit, valamint felvázolta a jövőbeni feladatokat. 

Elmondta, milyen lehetséges finanszírozási formák merültek fel, azok előnyét, 

hátrányát, illetve az előleg kérdését és a Brüsszelben folytatott tárgyalások 

eredményét.  

 

2017. március 27. elnökségi ülést tartottunk Szügyben, ahol Az Egyesület működési 

költségével kapcsolatos döntéseket hoztak, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 

módosításával kapcsolatban is megbeszélést tartottak. Az elnök elmondta, hogy a 

finanszírozási nehézségek sajnos még mindig nem rendeződtek, de megkapta az 

Egyesület a Támogatói Okiratot és az Együttműködési Megállapodást, melyben még 

mindig vannak pontatlan adatok, ezeket az IH javítja. Ezekkel az okiratokkal már 

tárgyalóképessé vált az IPTE. Az elnökségi tagok a megváltozott források miatt 

módosították az intézkedésekben meghatározott összegeket, ezekről határozatokat 

hoztak. A Helyi felhívásokat a munkatársaknak kell kidolgozni. Előzetes információk 

alapján két intézkedést kell kiválasztani, de szükséges volt egy sorrendet alkotni, mely 

a meghirdetés időbeliségét meghatározza.  

1) Helyi vállalkozások fejlesztése  

2) Településkép megőrzése  

3) Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése  

4) Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények 

támogatása  

5) Hátrányos helyzetű csoportok ismeretének bővítése  

6) Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása  

7) Településszintű térfigyelő rendszer kiépítése 

A bíróságon megtörtént a bejegyzés az előző alapszabály módosításával kapcsolatban, 

ezért szükséges a változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetni, 

erről is határozatot hoztak a tagok. 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5.Egyéb. 

 

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

tevékenységeket!  

 

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

  

A 2017. március 20-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. március 20-én 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 / FALUSI TURIZMUS FEJLESZÉS/ 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 

A rendezvény eredményesnek bizonyult, hiszen a résztvevők megismerkedhettek a 

VP-s pályázatok benyújtásával kapcsolatos lehetőségekkel, segítséget kaptak a 

benyújtáshoz, kérdezhettek a munkatársaktól a felülettel és a felhívásokkal 

kapcsolatban.  

 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

 

Az Egyesület elnökségi tagjai és felügyelő bizottság tagjai között ebben az időszakban 

nem történt személyi változás. 

Az IPTE 2017. január 1-től 1 főállású munkatárssal és 2 fél állású 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 (Laczkó-Frenyó Viktória): 2013. július1-től él.  

A szerződésekben a beszámolási időszakban a következő időpontban módosítás 

történt: 

Munkaszervezet-vezető (Urbán Gábor): 2017. január 1. (bérmódosítás történt, a 

mindenkori minimálbér kerül innentől megállapításra) 

Vidékfejlesztési menedzser (Kiss Angéla Anna): 2017. január 16. (bér- és munkaidő 

módosítás történt, heti 20 órás munkaidő és havi 82 000 Ft munkabér került innentől 

megállapításra) 

Vidékfejlesztési menedzser (Laczkó-Frenyó Viktória): 2017. január 16. (bér- és 

munkaidő módosítás történt, heti 20 órás munkaidő és havi 82 000 Ft munkabér került 

innentől megállapításra) 

2017. január 16-tól megbízási szerződéssel alkalmaz az Egyesült könyvelőt (Illés Zita 

Krisztina, akinek a munkabére havi 30 000 Ft). A Grabbers Kft.-vel megszűnt a 

szerződésünk 2016. december 31-vel. 

Működésünk fedezete a 2017-os év első negyedévében tagdíjakból és tagi 

kölcsönökből áll. A közszféra és üzleti szféra éves tagdíja 36 000 Ft, a civil szféra 

tagdíja 6 000 Ft/év, magánszemélyeknek pedig 12 000 Ft/év. 

 

Az egyesületnek az alábbi szolgáltatókkal van szerződése:  

Magyar Posta Zrt. (fiókbérleti díj, díjhitel szerződés);  

Magyar Telekom NYrt. (2016. októbertől élő szerződés, telefon és internet);  

Szügy Község Önkormányzata (helyiségbérlet);  

Allianz Hungária Zrt.;(helység biztosítási díj)  

Telenor Magyarország Zrt.(mobiltelefon előfizetések) 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. január 1-től 1 főállású munkatárssal (Urbán Gábor) és 2 fél állású munkatárssal 

(Kiss Angéla Anna, Laczkó-Frenyó Viktória) működik az Egyesület. 1 fő 

munkaszervezet-vezető (UG) (teljes munkaidőben foglalkoztatott), 2 fő 

vidékfejlesztési menedzser (KAA, LFV). akik mindannyian rendelkeznek felsőfokú 

végzettséggel. 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. 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. 

2017. március 27. elnökségi ülést tartottunk Szügyben, ahol Az Egyesület működési 

költségével kapcsolatos döntéseket hoztak, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 

módosításával kapcsolatban is megbeszélést tartottak. Az elnök elmondta, hogy a 

finanszírozási nehézségek sajnos még mindig nem rendeződtek, de megkapta az 

Egyesület a Támogatói Okiratot és az Együttműködési Megállapodást, melyben még 

mindig vannak pontatlan adatok, ezeket az IH javítja. Ezekkel az okiratokkal már 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

tárgyalóképessé vált az IPTE. Az elnökségi tagok a megváltozott források miatt 

módosították az intézkedésekben meghatározott összegeket, ezekről határozatokat 

hoztak. A Helyi felhívásokat a munkatársaknak kell kidolgozni. Előzetes információk 

alapján két intézkedést kell kiválasztani, de szükséges volt egy sorrendet alkotni, mely 

a meghirdetés időbeliségét meghatározza.  

1) Helyi vállalkozások fejlesztése  

2) Településkép megőrzése  

3) Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése  

4) Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények 

támogatása  

5) Hátrányos helyzetű csoportok ismeretének bővítése  

6) Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása  

7) Településszintű térfigyelő rendszer kiépítése 

A bíróságon megtörtént a bejegyzés az előző alapszabály módosításával kapcsolatban, 

ezért szükséges a változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetni, erről 

is határozatot hoztak a tagok. 

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. február 10. . régiós értekezlet Ózd Működési források: Általány elszámolási 

javaslatok című rendezvény (1. melléklet) 

3.2. 2017. március 07.Leader Konferencia Kecskemét című rendezvény (2. melléklet) 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

3.3. 2017. március 22. fórum Szentén A 2014-2020-as programozási időszakhoz 

kapcsolódó a Közgyűlés által elfogadott LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 

bemutatása, a várható kiírások részletes ismertetése című rendezvény (3. melléklet) 

3.4. 2017. március 20-én Szügyben Vidékfejlesztési Programban meghirdetett pályázati 

lehetőségekről című rendezvény (4. melléklet) 

3.5. 2017. március 27. elnökségi ülés Szügy Az Egyesület működési költségével 

kapcsolatos döntések című rendezvény (5. melléklet) 

 

Kelt.:Szügy, 2017. április 18. 

Készítette: Urbán Gábor, munkaszervezet-vezető 

 

………………………. 

aláírás 


