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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2011 

Munkaszervezet felépítése:  

A munkaszervezetnek jelenleg 6 fő főállású dolgozója van. Bereczki Erika helyett 2011. 

szeptember 1-től Pál Kitti dolgozik a szervezetnél.  

 

Munkaszervezet feladata és ellenőrzése:  

 HACS/munkaszervezet munkájának ellenőrzése 

1. Teljesítésigazolás alapján: a szakmai munka értékelése, mely eddig a 

munkaszervezet teljesítésigazolása mindig 100% volt.   

A teljesítésigazolásnak az alapja a szakmai munka értékelése, mely két részből áll:  

 Vidékfejlesztési Minisztérium 60%-ban ellenőrzi az egyesület munkáját 

az általa havonta összeállított munkaterv teljesítése alapján.  

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – MVH - 40%-ban 

ellenőrzi az egyesület munkáját, mely az akkreditációs feladatoknak – 

helyszíni ellenőrzés, pályázatkezelés – a teljesítését foglalja magába. 

2. A teljesítésigazolás után lehet a pénzügyi elszámolásra a kifizetési 

kérelmet benyújtani az MVH-nak. 

3. Az MVH folyamatosan helyszíni ellenőrzést tart az egyesületnél.  Az 

egyesület kifizetési kérelme júniusra elfogadásra került, amelyet egy MVH-s 

helyszíni ellenőrzés előzött meg. Ez volt az utolsó teljes körű kifizetés, július, 

augusztus hónapban csak az állandó költségeket – bér, irodabérlet – került 

kifizetésre.  

4. Kötelezően előírt éves könyvvizsgálat 

5. Nyár folyamán volt az EU részéről egy ellenőrzés, amelyről semmilyen 

visszajelzést nem kaptunk, jelenleg pedig a KIM és az ÁSZ részéről 

hasonló tartalmú, az alakulástól napjainkig tartó teljes körű átvilágítás, 

ellenőrzés folyik. 

6. A nyár folyamán az APEH is vizsgálta az egyesületet, aki nem talált 

szabálytalanságot.   

A HACS/ munkaszervezet szakmai munkája: 
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o Tavasszal a minisztérium felügyelete mellett aktualizálni kellett a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiát. Az alapot azok a projektötletek adták, amelyek a 

térségben tartott fórumokon fogalmazódtak meg és írásban is beérkeztek. 

o A közgyűlés által elfogadott projektötletek alapján kerültek kidolgozásra a 

december elején lezárult LEADER pályázatok, melyben 10 célterületre/ 

témakörben lehetett pályázni. Ebben az évben a minisztériumtól az egyesület a 

LEADER Programra további 112 millió Ft forrást kapott, így a 

megpályázható teljes összeg 282 500 ezer Ft lett.  

o Amint a pályázók tapasztalhatták új eljárásrend került bevezetésre az ősszel kiírt 

LEADER pályázatok esetében. Az operatív döntés eddig az Elnökség kezében 

volt. Az új eljárásrend alapján a LEADER pályázat során a megalakult Helyi 

Bíráló Bizottságokhoz kellett a projekt ötleteket benyújtani, akik csak a LEADER 

- szerűséget vizsgálhatták.       

o Az egyesületünkhöz összesen 74 projekt adatlapot nyújtottak be, amelyek közül 

57 kisértékű, 17 pedig nagyértékű, - azaz a megpályázandó összeg 1 millió Ft 

feletti - projektötletet tartalmazott. Projekt adatlap 20 településről, végül 

pályázat pedig 14 településről érkezett be. A bíráló bizottság mindegyiket 

érdemesnek tartott arra, hogy pályázatként is benyújtásra kerüljenek. A beérkezett 

pályázatok közül 11 nagyértékű, 33 pedig kisértékű pályázat.   Projekt 

adatlapok alapján a következő igények merültek fel: 

 kisértékűre összesen 20.800 ezer Ft jött be 

 hagyományos viselet: 3.510 ezer Ft 

 kültéri kemence: 5900 ezer Ft 

 hagyományos mesterségek, eszközök: 2.100 ezer Ft 

 rendezvények: 4 millió Ft 

 sporteszközök, zongora: 5.290 ezer Ft 

 nagyértékűre összesen 335.800 ezer Ft igény érkezett be: 

 mintafarm: 110 millió Ft 

 tájkarbantartó mikroközpont (Sajó-völgye, Nádasd-völgye): 30 

millió Ft 

 Négy Évszak kulturális fesztivál: 10.800 ezer Ft 

 megújuló energia: 32 millió Ft 

 térségi nyomda: 8 millió Ft 

 helyi termékek előállítása: 40 millió Ft 

 helyi kulturális értékek megőrzése (Szeleczky Művelődési Ház, 

Sturman Galéria, Barkó Ház): 105 millió Ft 

 

o A lezárult LEADER pályázati határidő után csak a projekt adatlapok alapján van 

egyenlőre lehetőség a megpályázott összes keret meghatározásárára, amely 

248 millió Ft, azaz még marad az egyesület további LEADER programjaira, új 
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kiírásra is keret. A pályázatok közül egy kisértékű összeférhetetlen, illetve az IH-t 

és az MVH-t értesítettük a két rendszerközpont pályázatával kapcsolatos 

összeférhetetlenségről. 

o 2012-re vonatkozóan előreláthatóan tavasszal a III. tengelyen belül a 

mikrovállalkozás és a falusi turizmus, ősszel pedig a falumegújítás és vidéki 

örökség kerül kiírásra. 

A HACS működésére vonatkozó rendelet eddig még nem jelent meg, mely nagymértékben 

befolyásolja a következő évi működést. 

Hosszabb távon az EU a helyi döntést nem csak a LEADER HACS-ok vonatkozásában 

kívánja előtérbe helyezni, de az egész pályázati struktúrát LEADER - szerűvé kívánja 

tenni a közös stratégiai kerettel, amelyben a kistérségi szinten kidolgozott stratégiák 

megvalósítására az EMVA (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) mellett lehetőség 

lesz ESZA, ERFA Kohéziós Alap nyújtotta pályázati források felhasználására 

LEADER- szerűen. A részletek kidolgozása jelenleg folyik.  

 

Ózd, 2011. december 12. 
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