
SZECHENYI' 

NEGYEDEVES BESZAMOL6 

a Kolon Menti Leader EgyesOlet 

2018. I. negyedev (2018. ev januar h6nap 1. nap. marclus h6nap 31. nap) ld6szak 
tevekenysegerc'.SI 

1. Kerj0k, mutassa be a negyedevben a HFS megval6sftasaval kapcsolatos tevekenysegeketl 
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Valaszaban terjen ki minimum az alabbi tevekenysegek kOzOI azokra, amelyek a negyedevben 
megval6sultak: 

1.1. Helyi felhlvas tervezetek egyeztetesi folyamata, idOpontjai. 

A szabalyossagi vizsgalatok es a helyi palyazati felhlvasok megjelenese a korabbi idOszakban mar 
megtortent. Januart61 a megjelent felhlvasok m6dosltasi kerelmeit keszltette elO a munkaszervezet 
az IH reszere, a megadott excel tablaban. 

A beszamolasi idOszak alatt 3 alkalommal kerelmeztok a felhfvasok m6dosltasat (1 . melleklet). A 
m6dosltasok az Ogyfelek jelzesei, a f6rumokon elhangzott kerdesek, eszrevetelek kapcsan valtak 
szoksegesse. A m6dosltas masik indoka, hogy december vegen elerhetove valt a palyazati benyujt6 
felOlet, mely kapcsan ellentmondasokat eszleltonk az egyes palyazati felhlvasokkal, emiatt az 
eltereseket osszhangba klvantuk hozni a kesObbi problemak elkerolesere (peldaul bazisev 
tisztazasa, atfedesek, formanyomtatvanyok szoksegessegenek felulvizsgalata). 

Egyes intezkedeseknel Mvltettok a tamogathat6 tevekenysegek, ezzel egyott az elszamolhat6 
kOltsegek kOret. Belefoglaltuk a kilrasba a kOlfOldi arajanlat keresenek lehetOseget, annak forintban 
val6 atszamltasanak m6djat. Az STE szamltas m6dszertanat pontosltottuk, osszhangba hoztuk a 
korabbi VP-s kifrasokkal, illetve a felOlettel. 

Fogalom pontosltasokra kerOlt sor, illetve egy esetben az elsO szakaszhatar napjat m6dosltottuk, 
mivel idOkOzben a maximalisan igenyelhetO tamogatas emeleserOI dOntott az ElnOkseg. 

1.2. Helyi felhlvas megjelenesenek idOpontjai, a helyi tamogatasi kerelmek benyujtasi es 
ellenOrzesi, valamint ertekelesi szakaszaiban vegzett tevekenysegek bemutatasa. 

A helyi felhlvasok megjelenese 2017. ev vegen megtortent. A benyujtas 2018. januar 2-tOI indult 
es az6ta folyamatos: 

1. VPS-19.2.1.-52-2-17 Helyben megtermelt mezOgazdasagi termekek feldolgozasanak, 
ertekesltesenek es hal6zatba szervezesenek tamogatasa 

Benyujtas kezdete: 2018. januar 2-tOI 

2. VP6 -19.2.1.-52-1-17 Nern mezOgazdasagi mikrovallalkozasok fejlesztese 
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Benyujtas kezdete: 2018. januar 2-tOI 

3. VP6 -19.2.1.-52-5-17 Aktlv turizmushoz kOtOdO szolgaltatasok fejlesztese 

Benyujtas kezdete: 2018. februar 1-tOI 

4. VPS-19.2.1.-52-4-17 TelepOleskep es kOzterOletek allapotanakjavltasa 

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

5. VP6 -19.2.1.-52-7-17 Helyi kozossegi osszefogast erOsltO rendezvenyek tamogatasa 

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

6. VP6 -19.2.1 .-52-8-17 Civil szervezetek tersegi szerepenek novelese 

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

A beszamolasi idOszak alatt nem kerolt sor egyik intezkedes kapcsan sem szakaszzarasra, 
tovabba palyazati felhlvas felfOggesztesere sem. Marcius 31-ig osszesen 2 db beerkezett 
kerelmOnk volt. 

A helyi tamogatasi kerelmek ellenOrzesi, valamint ertekelesi szakaszaiban vegzett tevekenysegek 
bemutatasa nem relevans, mert ezen tevekenysegek a beszamolasi idOszak alatt nem keroltek 
megkezdesre. 

1.3. A HFS fejlesztesi forrasok felhasznalasanak nyomon kovetesevel kapcsolatos informaci6k. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

1.4. A helyi felhlvasokkal kapcsolatos rendezvenyek bemutatasa. 

Februar 28-an kerOlt lzsakon megrendezesre a LEADER helyi palyazati felhlvasok tajekoztat6 
f6ruma. Egy rendezveny kereteben kerOlt megtartasra, azonban mind a hat felhlvas tervezete 
bemutatasra kerolt. Borbenyi Laura munkaszervezet-vezetO, valamint Knehr Istvan OgyintezO 
ismertettek felhlvasonkent azok celjat, tamogathat6 tevekenysegeket, pontozast, 
jogkOvetkezmenyeket, mellekleteket. A f6rumr6I keszOlt szakmai osszefoglal6, jelenleti Iv, meghlv6 
es fot6 a beszamol6 2. melleklete. 

1.5. Egyeb. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

2. KerjOk, mutassa be a negyedevben a m0k6desl es anlm6ci6s feladatokkal kapcsolatos 
tevekenysegeketl (minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Valaszaban terjen ki minimum az alabbi tevekenysegek kOzOI azokra, amelyek a negyedevben 
megval6sultak: 

2.1. A helyi szereplOk animalasi, vagy egyeb celu kepzese. 
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Februar 28-an kerOlt sor a HACS altal rendezett animaci6s f6rumra. KOlsO szakertO segltsegevel 
kerOlt sor a kepzes megtartc'lsara, melynek targya a palyazati benyujt6 felOlet gyakorlati hasznalata 
volt. Az animalast Sendula Anita, a HACS korabbi munkattlrsa vegezte, aki palyazatlrassal 
foglalkozik es tObb eves tapasztalattal rendelkezik a felolet hasznalata teren. Az animaci6s f6rumra 
a tajekoztat6 f6rum utan kerOlt sor, lgy a celcsoportot a tajekoztat6n megjelent erdeklOdOk egy kore, 
legfOkepp Onkormanyzatok es civil szervezetek alkottak. 
Az animtlci6s f6rumr6I keszolt szakmai osszefoglal6, jelenleti Iv, meghlv6 es fot6 a beszamol6 3. 
melleklete. (elszamoland6 kOltseg: tanacsadas) 

2.2. A helyi tajekoztat6 rendezvenyek tartcflsa. 

Nem relevans a beszamoltlsi idOszakban. 

2.3. A HACS mOkOdesevel kapcsolatos aktualitasok, vtlltozasok bemutatasa. 

A HACS mOkOdeseben 2018 I. negyevben valtozas nem tortent. A HACS jogi szemelyisegO 
szervezetkent mOkOdik 2008. okt6ber 9. 6ta, neve egeszen 2015. okt6ber 31-ig Dunamellek Leader 
EgyesOlet volt, amelyet a terOleti atalakulas kOvetkezteben indokolt volt megvaltoztatni. Az 
Egyesolet alapszabaly szerint mOkOdik, kOzcelu, ezen belOI kulturtllis, oktatasi, telepOlesfejlesztesi 
tevekenyseget folytat. A tagsag nyitott, azaz a HACS illetekessegi teroleterOI a tagok valamennyi 
szferab6I szabadon es korlatozasmentesen csatlakozhatnak, amennyiben a tagsagi 
kOvetelmenyeknek megfelelO termeszetes vagy jogi szemelyek, es rendelkeznek legalabb ket tag 
lrasbeli ajanlasaval. A tagsag 2018. marcius 31-en 45 volt. Az egyesolet szervezeti feleplteset 
tekintve negy alland6 szervbOI: kOzgyOlesbOI, elnoksegbOI, ellenOrzO bizottsagb6I es a 
munkaszervezetbOI all. A tisztsegviselOk szemelyeben valtozas a beszamolasi idOszak alatt nem 
tortent. A munkaszervezetnek 2 fO f0allasu alkalmazottja van. A HACS szerzOdeseit tekintve 
alland6, evek 6ta fennall6 szerzOdeses viszonyok jellemzik, melyek a mOkOdeshez kapcsol6d6 
szolgaltatasok igenybevetelere iranyulnak, pl.: telefon-internet szolgaltatas, banki szolgaltatas, 
kOnyvelesi szolgaltatas, aut6berles, honlap Ozemeltetes, szamlt6gep rendszerkarbantartc'ls, 
vlruslrt6 meghosszabbltas, weblap domain nev meghosszabbltas. A beszamolasi idOszakban az 
animaci6s f6rum lebonyolltasahoz igenybe vettonk kOlsO szaktanacsadast, melyet a 
munkaszervezet korabbi dolgoz6ja Sendula Anita vegzett. 

2.4. Az iroda es a munkaszervezet fenntartc'lsaval kapcsolatos kOtelezettsegek teljesltese, kOIOnOs 
tekintettel a TO-ban szereplO indikatoroknak megfelelOen. Az irodara es/vagy a 
munkaszervezetre vonatkoz6an a beszamolasi idOszakban bekOvetkezett valtozasok. 

A HACS 1 db munkaszervezeti funkci6t ellat6 irodat mQkOdtet, mely 2015. julius 1. 6ta mar lzsakon 
mOkOdik (elszamoland6 kOltseg: irodaberlet). Az iroda a helyi polgarmesteri hivatal epoletenek 1. 
emeleten talalhat6, 35 m2, kOIOn bejarattal, internet es vezetekes telefonnal rendelkezik. Az 
irodaban 3 munkaallomas kerolt kialakltasra, tehat 3 fO kenyelmes munkavegzesere alkalmas. 
Ogyfelfogadas a szervezeti es mQkOdesi szabalyzat ertelmeben mindennap 8-12 6raig, csotortokon 
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8-18 6raig van. Telefonos Ogyeletet munkaidOben es munkaidOn tul is biztosltjuk hetkoznapokon. 
Az irodaban kihelyezesre kerOltek a VP arculati elemei, valamint a Kedvezmenyezettek 
tajekoztatasi kOtelezettsegei utmutat6ban meghatarozott kOtelezO arculati elemek. 

A munkaszervezet altal foglalkoztatott szemelyek szama a beszamolasi idOszakban 2 fO, teljes 
munkaidOs fOallasu alkalmazott, tehat valamennyien heti 40 6raban dolgoznak. 1 fO 
munkaszervezet-vezetO, valamint 1 fO ogyintezO. 

A munkaszervezet mOkOdeset illetOen a beszamolasi idOszakban valtozas nem kOvetkezett be. 

A www.dunamellekleader.hu honlap 2008. 6ta mOkOdik, havonta tObbszor frissltjOk. Az Egyesolet 
korabbi neve a domain nev, megvaltoztatni nem szandekozunk. 

2.5. Egyeb. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

3. Amennyiben a beszamol6ban szereplo ldoszak soran rendezveny kerult megtartasra, 
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmu szakmai osszefoglal6, jelenleti iv, valamint 
minimum 1 darab - maximum 5 darab fot6 csatolasa szukseges. 

Sajat rendezvenyek (4. melleklet): 

3.1 . • Elnoksegi Oles" crmo rendezveny, Izsak 2018.02.28 - MOkOdeshez kapcsol6d6 napirendek 
megtargyalasa. 

Reszvetel a mOkOdeshez kapcsol6d6 esemenyeken (5. melleklet}: 

3.2. Szakmai felkeszitO rendezveny Kecskemet, 2018.02.16. - A MiniszterelnOkseg Agrar
videkfejlesztesi Programokert FelelOs Helyettes Allamtitkarsaga, valamint a MNVH a del-alfOldi 
regi6 LEADER HACS-ok szamara kepzest tartott, ahol a to tema a LEADER helyi tamogatasi 
kerelmek ogyintezesenek IIER-ben val6 ismertetese volt. Tovabba uj informaci6t kaphattak a 
HACS-ok a dOnteshozatal folyamatar61. A munkaszervezet reszerOI Knehr Istvan ogyintezo vett 
reszt. (Elszamoland6 kOltseg: Ozemanyag) 

VP tajekoztat6 rendezveny Kecel, 2018.03.06. - Kis Mikl6s Zsolt agrar-videkfejlesztesert felelos 
allamtitkar egy mezOgazdasagi f6rum kereteben tajekoztat6t tartott a VP ezidaig elert 
eredmenyeirOI, valamint a varhat6 dontesek meghozatalanak otemezeserOI. A munkaszervezet 
reszerol Borbenyi Laura munkaszervezet-vezeto vett reszt. (Elszamoland6 kOltseg: 
ozemanyag) 

Del-AlfOldi Regi6s Talalkoz6 Kiskoros, 2018.03.22.- Az ODE-Kunsag HACS szervezeseben 
kerolt megrendezesre Kiskoroson a del-alfOldi regi6 Helyi Akci6csoportjainak talalkoz6ja. A 
rendezvenyen megvitatasra kerOltek a helyi felhlvasokkal kapcsolatos kerdesek, aktualitasok, 
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Meghívó 

A Kolon Menti Leader Egyesület ezúton tisztelettel meghívja Önt a LEADER program keretében meghirdetésre kerülő 
helyi pályázati felhívások szakmai tájékoztató és animációs fórumára. 

Időpont: 2018. február 28. (szerda) 13.00 óra 

Helyszín: Izsák Városháza Díszterme – 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

Program: 

12.45 Regisztráció 

13.00 A LEADER helyi pályázati felhívásokról általánosságban 

    Borbényi Laura, Kolon Menti Leader Egyesület munkaszervezet‐vezető 

13.15 VP6‐19.2.1‐52‐1‐17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése c. helyi pályázati felhívás ismertetése 

    Borbényi Laura, Kolon Menti Leader Egyesület munkaszervezet‐vezető 

13.30 VP6‐19.2.1‐52‐2‐17 Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba 
szervezésének támogatása c. helyi pályázati felhívás ismertetése 

    Borbényi Laura, Kolon Menti Leader Egyesület munkaszervezet‐vezető 

13.45 VP6‐19.2.1‐52‐5‐17 Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése c. helyi pályázati felhívás ismertetése 

    Borbényi Laura, Kolon Menti Leader Egyesület munkaszervezet‐vezető 

14.00 Kérdések‐válaszok 

14.15 VP6‐19.2.1‐52‐4 Településkép és közterületek állapotának javítása c. helyi pályázati felhívás ismertetése 

    Knehr István, Kolon Menti Leader Egyesület munkatárs 

14.30  VP6‐19.2.1‐52‐7‐17  Helyi  közösségi  összefogást  erősítő  rendezvények  támogatása  c.  helyi  pályázati  felhívás 
ismertetése 

    Knehr István, Kolon Menti Leader Egyesület munkatárs 

14.45 VP6‐19.2.1‐52‐8‐17 Civil szervezetek térségi szerepének növelése c. helyi pályázati felhívás ismertetése 

    Knehr István, Kolon Menti Leader Egyesület munkatárs 

15.00 Kérdések‐válaszok 

15.15 Szünet 

15.30 LEADER pályázat benyújtó felület gyakorlati használatának bemutatása 

Sendula Anita, tanácsadó 

17.00 A program zárása 

Izsák, 2018. február 16. 

Borbényi Laura munkaszervezet‐vezető  

Kolon Menti Leader Egyesület 
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Kolon Menti HACS által szervezett helyi 

pályázati felhívások tájékoztató fóruma, 

Izsák 2018.02.28 
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Izsák, 2018. február 16. 

Borbényi Laura munkaszervezet‐vezető  

Kolon Menti Leader Egyesület 
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Kolon Menti HACS által szervezett 

animációs fórum Izsák, 2018.02.28 

 

 



4. melléklet 
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Meghívó 

Ezúton tisztelettel meghívom 

a Kolon Menti Leader Egyesület Elnökségi ülésére, melyre 

2018. március 13-án (kedden) 10:00 órakor kerül sor.  

Helyszín: Izsák Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 
6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

Napirendi pontok: 

1. 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása 

2. 2018. évi költségvetés tervezet megtárgyalása 

3. Tájékoztatás az Egyesületbe belépő tagokról, Egyesületi tagok felvételének jóváhagyása  

4. Döntéshozatal az Egyesület könyvvizsgálójának kiválasztásáról 

5. Tájékoztatás az Egyesület által végzett vállalkozói tevékenység alakulásáról  

6. Egyéb ügyek. 

Felhívom a T. Tagok figyelmét, hogy az Alapszabály szerint az Elnökség határozatképes, ha 
azon három Tag jelen van. 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

Izsák, 2018. március 05. 

Mondok József s.k. 

Kolon Menti Leader Egyesület elnöke 

























Elnökségi ülés, Izsák 2018.02.28 
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Miniszterelnökség 
1357 Budapest, Pf. 6. 

MEGHÍVÓ 
 

 

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 

valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat  

 

szakmai felkészítő rendezvényt tart a dél-alföldi régió LEADER Helyi Akciócsoportjai 

részére, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.  

 

 

Helyszín: Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság – 

földszinti nagy tárgyaló (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A)  

 

Időpont: 2018. február 16. (péntek) 9:00 – 15:00 

 

Programterv 

8:30-9:00 Regisztráció 

9:00-10:30 

 

A LEADER támogatási kérelmek ügyintézése az IIER-ben (1. részlet) 

 

Krisztin-Németh László  

osztályvezető, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya - Magyar 

Államkincstár  

10:30-10:45  Kávészünet 

10:45-13:00 

 

A LEADER támogatási kérelmek ügyintézése az IIER-ben (2. részlet) 

 

Krisztin-Németh László  

osztályvezető, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya - Magyar 

Államkincstár 

13:00-13:30 Ebéd 

13:30-14:00 

 

A döntéshozatal folyamata a LEADER támogatási kérelmek kapcsán  

 

Zsán-Klucsó Klaudia 

osztályvezető, Vidékfejlesztési Osztály - Miniszterelnökség  

14:00-15:00 Kérdések, válaszok 
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Miniszterelnökség 
1357 Budapest, Pf. 6. 

A rendezvényre szervezetenként minimum 1 főt várunk. 

 

Kérem, hogy a résztvevők nevét a kaszas.veronika@szpi.hu e-mail címre 2018. február 15-én 

12.00 óráig megküldeni szíveskedjenek! 

 

Tisztelettel kérem továbbá, hogy felmerülő kérdéseiket előzetesen Tarjányi Ernő régiófelelős 

részére a tarjanyi.erno@kiskunokvidekeert.hu e-mail címre 2018. február 15-én 12.00 óráig 

megküldeni szíveskedjenek! 

 

 

dr. Viski József 

Irányító Hatóság vezetője 

mailto:tarjanyi.erno@kiskunokvidekeert.hu












Szakmai felkészítő rendezvény 

Kecskemét, 2018.02.16 

 

 

 





VP tájékoztató rendezvény Kecel, 

2018.03.06 

 

 

 



Dél-Alföldi Régiós találkozó – 2018. március 22.  
Szentpéteri Borház 
6200 Kiskőrös, Rákóczi F. u 2. 
 
 

 

   

 

MEGHÍVÓ   

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓS TALÁLKOZÓRA 

 
Kedves Kollégák! 

 

Ez úton szeretném meghívni Önöket az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával 

megrendezésre kerülő Dél-Alföldi Régiós találkozóra.  

 

A találkozó időpontja:  2018. március 22. csütörtök 10:00 – 12:00  

A találkozó helyszíne:  Szentpéteri Borház 

    6200 Kiskőrös, Rákóczi Ferenc u. 2.  

Programterv: 
 

Időpont Program 

10:00 - 10:10 Köszöntő 

10:10 - 11:00 Helyi Támogatási Kérelmek ügyintézésével kapcsolatos aktualitások 

11:00 – 12:00 Kérdések és válaszok 

12:00 - 13:00 Ebéd és borkóstoló a Szentpéteri Pincészet felajánlásából  

 

Helyszín - Szentpéteri Borház: 
 

 
 

       Megjelenésére feltétel nélkül számítunk!  

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2018. március 6. 









Dél-Alföldi Régiós Találkozó Kiskőrös, 

2018.03.22 

 

 



 


