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NEGYEDEVES BESZAMOL6 

a Kolon Menti Leader EgyesOlet 

2019. ev 04. h6nap 01. nap - 06. h6nap 30. nap idoszak tevekenysegerol 

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

Valaszaban terjen ki minimum az alabbi tevekenysegek k0z0I azokra, amelyek a negyedevben 
megval6sultak: 

1.1. Helyi felhivas megjelenesenek id0pontjai, a helyi tamogatasi kerelmek benyujtasi es 
ellen0rzesi, valamint ertekelesi szakaszaiban vegzett tevekenysegek bemutatasa. 

A helyi felhfvasok megjelenese 2017. ev vegen megtortent. A benyujtas 2018. januar 2-t0I indult 
es az6ta folyamatos. 4 intezkedes eseten 2019. majus 31-el lezarult a benyujtasi id0szak. 2 
intezkedes eseten meghosszabbftottuk az id0szakot junius 14-ig, illetve julius 15-ig. Tovabbi 
m6dosftas, hogy 4 intezkedes eseten id0k0zben emeltOnk a tamogatasi intenzitason es a 
maximalisan igenyelhet0 tamogatas osszegen. 

2019.06.30-ig Osszesen 60 helyi tamogatasi kerelem erkezett be 0sszesen 297,5 milli6 forint 
tamogatasi igennyel. EbbOI 7 db kerelem visszavont, a val6s tamogatasi igeny kb. 270 milli6 Ft 
korol mozog. 

A beszamolasi id0szakban 27 db uj kerelem erkezett be, mely ogyintezese folyamatban van, 
azonban az OTMR, a KKV nyilatkozatok es STE futtatas hianya miatt a hianyp6tlasokat kik0ldeni 
nem tudjuk. 

A decemberi HBB Olest k0vet0en juniusban 9 tamogatast igenylO atvehette tamogat6i okiratat. 

Az alabbi intezkedesek kapcsan tortentek szakaszzarasok a beszamolasi id0szakban. 
Felf0ggesztesre nem kerlllt sor, viszont 5 intezkedes lezarasra kerOlt: 

1. VPS-19.2.1 .-52-2-17 Helyben megtermelt mez0gazdasagi termekek feldolgozasanak, 
ertekesftesenek es hal6zatba szervezesenek tamogatasa 

Benyujtas kezdete: 2018. januar 2-tOI 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 1., majus 15., majus 31. (lezarult) 

2. VPS-19.2.1.-52-1-17 Nern mezOgazdasagi mikrovallalkozasok fejlesztese 

Benyujtas kezdete: 2018. januar 2-t0I 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 1., majus 15., majus 31 ., junius 14., junius 28. 

3. VP6 -19.2.1.-52-5-17 Aktrv turizmushoz kOt0d0 szolgaltatasok fej lesztese 
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Benyujtas kezdete: 2018. februar 1-tOI 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 30., majus 15., majus 31 . (lezarult) 

4. VP6 -19.2.1.-52-4-17 TelepOleskep es kozteroletek allapotanak javltasa 

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 1., majus 15., majus 31 . (lezarult) 

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

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 1., majus 15., majus 31 . (lezarult) 

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

Benyujtas kezdete: 2018. februar 5-tOI 

Szakaszzarasok: 2019. aprilis 1., majus 15., majus 31 ., junius 14. (lezarult) 

HBB Olesre a beszamolasi idOszak alatt nem kerolt sor. 

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

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

1.3. A helyi felhlvasokkal kapcsolatos rendezvenyek bemutatasa. 

Majus 13-an kerolt lzsakon megrendezesre a LEADER helyi palyazati felhlvasok tajekoztat6 
f6ruma. A f6rumon azon szervezetek vettek reszt, amelyek meg a nyitva maradt 2 felhlvas 
kapcsan a benyujtasi idOszak vegeig palyazatot terveztek benyujtani. A jelenlevOk egyenkent 
ismertettek fejlesztesi elkepzeleseiket, ez alapjan kerOlt vizsgalatra, hogy a fejlesztesi eel hogyan 
illeszkedik a palyazati felhlvashoz, palyazhat-e az erdeklOdO, tevekenyseg tamogathat6-e. A 
f6rumr61 keszolt szakmai osszefoglal6, meghlv6, jelenleti Iv es fot6 a beszamol6 1. sz. melleklete. 

1.4. Egyeb. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

2. Kerj0k, mutassa be a negyedevben a m0k6desi es animaci6s 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. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 
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2.2. A helyi tajekoztat6 rendezvenyek tartasa. 

Nern relevans a beszamolasi id6szakban. 

2.3. A HACS mOkOdesevel kapcsolatos aktualitasok, valtozasok bemutatasa. 

A HACS mOkodeseben 2019. II. negyedevben 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 kulturalis, 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 2019. junius 30-an 43 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. 2018. december 11-en kezdte meg mOkOdeset a LEADER helyi palyazati felhlvasok 
ertekelesere felallltott Helyi Blral6 Bizottsag. A munkaszervezetnek 2 fO f6allasu 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 rendszerkarbantartas, vlruslrt6 meghosszabbltas, weblap domain nev 
meghosszabbltas. 

2.4. Az iroda es a munkaszervezet fenntartasaval 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 mOkOdtet, mely 2015. julius 1. 6ta mar 
lzsakon mOkOdik (irodaberlet kapcsol6d6 kOltseg). Az iroda a helyi polgarmesteri hivatal 
epoletenek 1. emeleten talalhat6, 26 m2, kOIOn bejarattal, internet es vezetekes telefonnal 
rendelkezik. Az irodaban 3 munkaallomas kerOlt kialakltasra, tehat 3 fO kenyelmes 
munkavegzesere alkalmas. Ogyfelfogadas a szervezeti es mOkOdesi szabalyzat ertelmeben 
mindennap 8-12 6raig, csotortokon 8-18 6raig van. Telefonos Ogyeletet munkaidOdben 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 fMllasu 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. 
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A www.dunamellekleader.hu honlap 2008. 6ta mOkOdik, havonta tObbszOr frissltjuk. Az EgyesOlet 
korabbi neve a domain nev, megvaltoztatni nem szandekozunk. 

2 .5. Egyeb. 

Nern relevans a beszamolasi idOszakban. 

3. Amennylben a beszamol6ban szerepl6 ld6szak soran rendezveny kerillt megtartasra, 
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelm0 szakmai ~sszefoglal6, jelenleti fv, valamint 
minimum 1 darab - maximum 5 darab fot6 csatolasa szukseges. 

Sajat rendezvenyek {2. melleklet}: 

3.1. .ElnOksegi Oles" cimO rendezveny, Izsak 2019.05.30 - KOltsegvetesek, elnOki beszamol6 az 
elnOkseg es a HACS 2018. evi tevekenysegerOI es a 2018-as egyszerOsitett beszamol6 kerolt 
megtargyalasra. 

3.2 .• KozgyOles" cimu rendezveny, Izsak 2019.05.30 - A szokasos eves kOzgyOles kereteben az 
ellenOrzO bizottsag elnOkenek 2018. evi beszamol6ja, az elnOk 2018. evi beszamol6ja, valamint a 
2018. evi egyszerusitett penzogyi beszamol6, kOzhasznusagi melleklet es konyvvizsgal6i jelentes 
kerolt megtargyalasra es elfogadasra. 

Reszvetel a mukOdeshez kapcsol6d6 esemenyeken (3. melleklet}: 

3.3 . • LEADER szakmai felkeszitO rendezveny, 2019.04.03. - Agrarminiszterium Videkfejlesztesi 
Programok Vegrehajtasaert FelelOs Helyettes Allamtitkarsaga a LEADER HACS-ok reszere 
tajekoztat6t tartott a LEADER program aktualitasair6I, illetve a valtozasbejelentesekkel es kifizetesi 
kerelmekkel kapcsolatos kepzesre is sor kerOlt. A munkaszervezet reszerOI Borbenyi Laura 
munkaszervezet-vezetO es Knehr Istvan alkalmazott vettek reszt. 

3.4 . • Orszagos Videkfejlesztesi Nap es LEADER Konferencia" Lakitelek, 2019.06.03.-06.04.- Az 
MNVH szervezeseben kerOlt megrendezesre Lakiteleken az orszagos rendezveny, melynek elsO 
napjan mOhelymunka folyt, masodik napon pedig a kifogas- es valtozasbejelentes kezelessel 
kapcsolatos IH kepzesre kerolt sor. A munkaszervezet reszerOI Borbenyi Laura munkaszervezet
vezetO vett reszt mindket napon. 
(Elszamoland6 kOltseg: ozemanyag) -,q,., 

:.,, 
Izsak, 2019. julius /L -~ e>o~ lffo~(}· 

Keszftette: Borbenyi Laura munkaszervezet-vezetO · ~~~ 
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AZ. EGY0TTM0KODESI MEGALLAPODAS 6. SzAMU MELLEKLETE 

SZAKMAI BESzAMOL6 SABLON 

0TMUTAT6 BESZAMOL6 KESZfTESEHEZ 

Beszamol6t evente es negyedevente kOteles a HACS benyujtani elektronikusan, az alabbi idOszakok 
megjelOlesevel a cimben: 

Evente: 

2016. ev 
2017. ev 
2018.ev 
2019. ev 
2020.ev 

Neqyedevente: 

1. negyedev: januar 1. - marcius 31. 
2. negyedev: aprilis 1. - junius 30. 
3. negyedev: julius 1. - szeptember 30. 
4. negyedev: okt6ber 1. -december 31. 

Pl.: "2017. ev januar 1. - december 31." vagy ,,2017. ev januar 1. - marcius 31." 

A beszamol6 minden pontjanak minden alpontjat szokseges kitOlteni relevans tartalommal, minimum 
3000 - maximum 6000 karakter terjedelemben, az 1. es 2. pontok vonatkozasaban. 

Amennyiben az adott idOszakban nem relevans az adott alpont, az alabbi feltOntetese szokseges: 
,,Nem relevans a beszamolasi ld6szakban. " . 

Az ,, 1.4. Egyeb", ,,2.4. Egyeb" vagy ,,2.5. Egyeb" pontok alatt minden olyan egyeb tevekenyseg 
feltontethetO, amely nem szerepel az elOzO pontokban, de a beszamol6 szempontjab6I relevans 
informaci6t szolgaltat. 
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A ,,2.4. Az lroda es a munkaszervezet fenntartasaval kapcsolatos kotelezettsegek teljesftese, 
kOlonos tekintettel a TO-ban szerep/6 lndikatoroknak megfele/6en. Az irodara es/vagy a 
munkaszervezetre vonatkoz6an a beszamolasi id6szakban bekovetkezett valtozasok" pontban 
kerjok feltontetni peldaul a munkaszervezetben foglalkoztatottak letszamat, uj munkavallal6 felvetelet, 
szerzOdes valtozasat, uj vagy m6dositott munkakOri leirast, iroda elerhetOseget, nyitva tartasat, az 
iroda kOltozeset, irodaberleti szerzOdesben tortent valtozast. 

Amennyiben egy adott tevekenyseghez kOltseg kapcsol6dik, kerjOk, hogy jelOlje meg a kOltseg trpusat 
az elszamolas folyamatanak megkOnnyitese erdekeben. Pl.: 2016. okt6ber 10-i rendezveny: catering 
szolgaltatas, teremberlet, kikOldetesi dij. 

A helyi szerepl6k animaci6javal kapcsolatos tevekenysegek ellatasa kereteben a TO-nak 
megfelel6en evente minimum egy alkalommal f6rum megtartasa ke>telez6. 

Az eves beszamol6ban sz0kseges az adott evre vonatkoz6an a 3. pontban az indikatorokr61, a 
4. pontban a HFS fejlesztesi forrasfelhasznalasanak 0temezesenek, az 5. pontban a HFS-ben 
tervezett indikativ penzugyi terv megval6sulasar61 beszamolni. 

A 3. pontban az Egyottmakodesi Megallapodasban szereplO indikatorok eves teljesOleserOI kell 
szamot adni. Amennyiben az EgyottmukOdesi Megallapodasban szereplO adatokhoz kepest elteres 
mutatkozik, az elterest indokolni kell. Amennyiben elteres nines, az alabbi mondatot szokseges 
feltOntetni: .A tervezettekhez kepest elteres nines.· 

A 4. pontban szereplO tablazat elsO ket sorat az EgyottmukOdesi Megallapodas 7.2. pontjaban 
megadott adatok alapjan kell kitOlteni, az OtOdik sort a hatalyos HFS 9. pontja alapjan. Amennyiben 
elteres van a dokumentumokban szereplO es a beszamol6ban megadott adatok kozott, azt indokolni 
szokseges. Amennyiben elteres nines, az alabbi mondatot szokseges feltontetni: .A tervezettekhez 
kepest elteres nines.· A harmadik es negyedik sorokban a beszamol6val erintett evben megjelent helyi 
felhivasok szamat es keretosszeget kell megadni. 

Az 5. pontban szereplO tablazatot a hatalyos HFS 9. pontja alapjan szOkseges kitOlteni a 
beszamol6val erintett ev vonatkozasaban. Amennyiben a HFS es a beszamol6 adatai kozott elteres 
mutatkozik, azt indokolni kell. Amennyiben elteres nines, az alabbi mondatot szokseges feltontetni: .A 
tervezettekhez kepest elteres nines." 
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Meghívó 

A Kolon Menti Leader Egyesület ezúton tisztelettel meghívja Önt a LEADER helyi pályázati felhívások szakmai 

tájékoztató fórumára. 

Időpont: 2019. május 13. (hétfő) 13.30 óra 

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

 

 

Program: 

13.15 Regisztráció 

13.30 A LEADER helyi pályázati felhívások ismertetése, konzultáció 

  Borbényi Laura, Kolon Menti Leader Egyesület munkaszervezet-vezető, 

  Knehr István, Kolon Menti Leader Egyesület munkatárs 

15.00 A program zárása 

 

Izsák, 2019. május 2. 

 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető  

Kolon Menti Leader Egyesület 
 





LEADER fórum – Izsák 

2019.05.13. 
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Kolon Menti Leader Egyesület 

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
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Meghívó 

Ezúton tisztelettel meghívom 

a Kolon Menti Leader Egyesület Elnökségi ülésére, melyre 

2019. május 30-án (csütörtökön) 9:30 órakor kerül sor.  

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

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi tényleges költségvetés megtárgyalása 

2. Döntéshozatal az Egyesület könyvvizsgálójának kiválasztásáról 

3. A Kolon Menti Leader Egyesület 2018. évi beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és 
közhasznúsági mellékletének felülvizsgálata, elfogadása  

4. A Kolon Menti Leader Egyesület Elnökének beszámolója az Elnökség 2018. évi munkájáról, 
valamint a LEADER HACS éves tevékenységéről, a beszámoló ismertetése, elfogadása 

5. 2019. évi költségvetés tervezet megtárgyalása 

6. Tájékoztatás a Kolon Menti Leader Egyesület által a működési forrás kapcsán felvett előlegről 
és kapcsolódó bankgaranciáról 

7. Tájékoztatás a Kolon Menti Leader Egyesület fejlesztési és működési forrásának változásáról 

8. Egyéb ügyek. 

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

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

Izsák, 2019. május 20. 

Mondok József s.k. 

Kolon Menti Leader Egyesület elnöke 





Elnökség – Izsák 

2019.05.30. 
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Meghívó 
Ezúton tisztelettel meghívom a Kolon Menti Leader Egyesület Közgyűlésére, melyre 

2019. május 30-án (csütörtökön) 10.00 órakor kerül sor.  

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

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi tényleges költségvetés megtárgyalása, döntéshozatal  

2. Az Ellenőrző Bizottság Elnökének beszámolója az EB 2018. évi tevékenységéről, az ellenőrzések 
tapasztalatairól, a Közgyűlés felé teendő esetlegesen szükséges intézkedésekről. A beszámoló 
ismertetése, döntéshozatal; 

3. A Kolon Menti Leader Egyesület Elnökének beszámolója az Elnökség 2018. évi munkájáról, 
valamint a LEADER HACS éves tevékenységéről, a beszámoló ismertetése, elfogadása; 

4. A Kolon Menti Leader Egyesület 2018. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és közhasznúsági 
melléklet, a róla hozott Ellenőrző Bizottsági ajánlás megtárgyalása, határozathozatal az 
elfogadásról; 

5. 2019. évi költségvetés tervezet megtárgyalása, döntéshozatal 

6. Döntéshozatal az Irányító Hatóság által megítélt plusz fejlesztési forrás helyi felhívásra történő 
allokálásáról; 

7. Egyéb ügyek. 

Felhívom a T. Tagok figyelmét, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés (rendes és rendkívüli) 
határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak 
több, mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt 
megismételt Közgyűlés ugyanarra a napra esik, mint az eredeti Közgyűlés. A Közgyűlés ismételt 
összehívására a határozatképtelen Közgyűlést követően egy óra múlva sor kerül. 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

Izsák, 2019. május 20. 
Mondok József s.k. elnök 
Kolon Menti Leader Egyesület 











Közgyűlés – Izsák 

2019.05.30. 
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Agrárminisztérium 
1860 Budapest Pf. 1 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság 

a LEADER Helyi Akciócsoportok részére 
LEADER szakmai felkészítő rendezvényt tart, 

amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
 

Helyszín: Granada Konferencia Wellness és Sport Hotel (6000 Kecskemét, Harmónia u. 23.)  
 
Időpont: 2019. április 3. (szerda) 8:30-15:00 
 

Programterv 

8:30-9:00 Regisztráció  

9:00-9:15 
Megnyitó  
Kis Miklós államtitkár, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság – 
Agrárminisztérium  

9:15-10:00 
A LEADER program aktualitásai  
Zsán-Klucsó Klaudia osztályvezető, Vidékfejlesztési Osztály – 
Agrárminisztérium 

10:00-11:00 
Változás-bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató  
Nagy Attila főosztályvezető, EMVA Stratégiai Főosztály – 
Agrárminisztérium  

11:00-12:00 Kérdések, válaszok  

12:00-12:30 Kávészünet 

12:30-13:30 
Kifizetési igényléssel kapcsolatos tájékoztató  
Matuska Sándor - Magyar Államkincstár  

13:30-14:00 
A végső jogosultsági ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai  
Matuska Sándor - Magyar Államkincstár  

14:00-15:00 Kérdések, válaszok 
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1860 Budapest Pf. 1 

A rendezvényre szervezetenként minimum 1, maximum 2 főt várunk.  
 
Kérem, hogy a résztvevők nevét az adrian.kocsis@am.gov.hu e-mail címre 2019. április 1-jén 
16.00 óráig megküldeni szíveskedjen. 
 
 
 
 

        dr. Viski József 
Irányító Hatóság vezető 

      

mailto:adrian.kocsis@am.gov.hu


























LEADER szakmai rendezvény – Kecskemét 

2019.04.03. 

 

 



Tisztelt Munkaszervezet Vezető! 

Kedves Vidékfejlesztő Kollégánk! 

 

 

Az Országos Vidékfejlesztési Nap és LEADER Konferenciánk szervezése a végéhez közeledik, a 

beküldött kérdéseknek megfelelően, módosítottuk a programot, amit megküldök Önnek. 

Az Önök kéréseinek megfelelően, és az IH kérésére, a kérdések megválaszolása érdekében, a második 

napot átalakítottuk és szakmaiabbá tettük.  

Bízom benne, hogy ezzel az új programmal segíteni tudjuk az információhoz jutásukat és segíthetjük 

munkájukat.  

 

Időpont:         2019. június 3-4.  

Helyszín:        Lakitelek, Népfőiskola, Felsőalpár 3, 6065 

 

A rendezvényt a LEADER Egyesületek Szövetségének bevonásával és szakmai segítségével, valamint 

az Irányító Hatóság támogatásával, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének döntése 

értelmében, az Állandó Titkársága szervezi. 

A konferenciával szeretnénk lehetőséget teremteni a Helyi Akciócsoportok képviselői számára, hogy 

gyarapíthassák tudásukat és találkozhassanak.   

 

A program: 

 

2019. június 3. (hétfő) 

9.00-10.00      Regisztráció  

10.00-10.30    Megnyitó 

Sáringer-Kenyeres Tamás elnök, MNVH  

Dr. Finta István elnök, LESZ 

10.30-11.00    A 2020. utáni időszak tervezési irányai, lehetőségei Horváth Viktor ITM 

11.00-11.20    A biomassza alapú gazdaság (bioeconomy) fejlesztésével kapcsolatos szakpolitikai 

célok, kezdeményezések és tervek, különös tekintettel a BIOEAST kezdeményezésre, 

Kristóf Ákos, Agrárminisztérium 

11.20-11.45    A biomassza alapú gazdaság fejlesztésének lehetőségei a helyi fejlesztés szemszögéből, 

Gelencsér Géza, Koppányvölgy Natúrpark 

11.45-12.00    Szünet 

12.00-12.30    Az Okos falu Kezdeményezés és a Smart Village hálózat munkája, Ocskó Edina, 

szakmai tanácsadó, Smart Village Network 

12.30-13.00    Tervek a foglalkoztatáspolitikában 2020 után, Ruszkai Zsolt kormány- főtanácsos PM 

13.00-14.00    Ebéd  

14.00-18.00    Nyitott tér műhelymunka  

•         Okos térség, okos falu (Smart Village) 

•         Biomassza alapú gazdaság 

•         Társadalmi, szociális innováció, vidéki foglalkoztatás 



•         A LEADER fejlesztési elveinek aktualizálása, a LEADER hozzáadott értékek 

kérdése 

19.00-24.00    Gálavacsora népzenével   

 

2019. június 4. (kedd) 

8.00-09.00      Reggeli  

9.00-10.00      Trianoni megemlékezés  

10.00-10.45    A LEADER kifogáskezelés eljárásrendje és gyakorlati tudnivalói dr. Mavrák Hedvig 

főosztályvezető, Agrár-vidékfejlesztési Jogorvoslati Főosztály, Agrárminisztérium  

10.45-11.15    Kérdések - válaszok 

11.15-12:00    A LEADER változás-bejelentés eljárásrendje és gyakorlati tudnivalói – Juhász Ferenc 

osztályvezető, Kovács Eszter vidékfejlesztési jogcímfelelős, Magyar Államkincstár 

12:00-12:30    Kérdések - válaszok 

12.30 Ebéd  

 

A jelentkezéseket feldolgoztuk, de nem zárjuk le a felületet, hogy ha szükséges, módosíthassanak a 

regisztráción.   

Amennyiben munkaszervezetéből többen is jönnének a találkozóra, erre lehetőséget adunk, kérem 

regisztráljanak a linken, a szálláshelyek teljes feltöltéséig, de legkésőbb  május 31-éig nyitva tartjuk a 

felületet. 

Kérem, a megjegyzésben jelezzék számunkra, hogy módosítást, vagy esetleg új regisztrációt adtak le. 

Köszönöm a segítségét! 

 

https://forms.gle/VthdUfqMck9xJ6cs9 

 

 

Remélem a rendezvényen lesz lehetőségünk találkozni! 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Weidel Walter 

Főtitkár 

 
MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT 
ÁLLANDÓ TITKÁRSÁG 
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. 
H-1053 Budapest, Szép utca 2. II. emelet 
   
Mobil: +36 20 316 0668 

E-mail: weidel.walter@szpi.hu 

www.szpi.hu 
www.mnvh.eu 
 

 

x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
https://forms.gle/VthdUfqMck9xJ6cs9
mailto:weidel.walter@szpi.hu
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MNVH-Agrárminisztérium-LESZ 

 

Országos Vidékfejlesztési Nap és LEADER Konferenciára  

Lakitelek, Népfőiskola 

 2019 

 

A rendezvényt a LEADER Egyesületek Szövetségének bevonásával és szakmai segítségével, 
valamint az Irányító Hatóság támogatásával, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Elnökségének döntése értelmében, az Állandó Titkársága szervezi. 

A rendezvény kettős célt szolgál. Egyrészt törekszik megismerni, valamint helyi-területi szinten 
értelmezni azokat a legfontosabb célkitűzéseket, amelyek kulcsjelentőségűek lehetnek a 2020. 
követő programozási időszakban. Másrészről a rendezvény azt a célt szolgálja, hogy erősödjön, 
elmélyüljön a LEADER szemlélet, illetőleg a helyi akciócsoportok közötti belső kohézió. 

Tervezett napirendi pontok 

9.00-10.00     Regisztráció  

10.00-10.30    Megnyitó 

                        Sáringer-Kenyeres Tamás elnök MNVH  

                        Dr. Finta István elnök, LESZ 

10.30-11.00   A 2020. utáni időszak tervezési irányai, lehetőségei Horváth Viktor ITM 

11.00-11.20    A biomassza alapú gazdaság (bioeconomy) fejlesztésével kapcsolatos 
szakpolitikai célok, kezdeményezések és tervek, különös tekintettel a BIOEAST 
kezdeményezésre, Kristóf Ákos, Agrárminisztérium 

11.20-11.45 A biomassza alapú gazdaság fejlesztésének lehetőségei a helyi fejlesztés 
szemszögéből, Gelencsér Géza, Koppányvölgy Natúrpark 

11.45-12.00   Szünet 

12.00-12.30    Az Okosfalu Kezdeményezés és a Smart Village hálózat munkája, Ocskó    
             Edina,  szakmai tanácsadó, Smart Village Network 

12.30-13.00    Tervek a foglalkoztatáspolitikában 2020 után, Ruszkai Zsolt kormány- 
  főtanácsos PM 

13.00-14.00    Ebéd  

14.00-18.00    Műhelyfoglalkozás (World Cafe) 

19.00-24.00    Gálavacsora  

 

 



 

2019. június 4. (kedd) 
 

8.00-09.00 Reggeli  

9.00-9.30 Trianoni megemlékezés 

9.30-10.00 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szerepe a LEADER programban, és a várható 
projektötleti felhívások Sáringer-Kenyeres Tamás elnök, MNVH, Weidel Walter főtitkár, 
MNVH ÁT   

10.00-12.30 Szekcióülések  

 

I. LEADER – Hazai és nemzetközi kapcsolatok, eredmények, lehetőségek  

- nemzetközi kapcsolatépítés a gyakorlatban  

• nemzetközi LEADER és Hálózati partnerek jelenlétében (szervezés 
alatt) 

 

- beszámoló az MNVH által elvégzett nemzetközi feladatokról  

            Csordás Emőke, MNVH Nemzetközi referens 

 

- LEADER és NRN együttműködések a régióban:  

• A Székely és Partiumi LEADER egyesületek képviselői (egyeztetés 
alatt)  

• A Felvidéki LEADER egyesületek képviselői (egyeztetés alatt)  
 

 

II. A LEADER program aktuális kérdései, az Irányító Hatóság tájékoztatója (kérdések, 
válaszok) 

 

12.30 Ebéd  

 



































LEADER Konferencia – Lakitelek 

2019.06.03-06.04 

 

 

 

 

 

 



 


